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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 05. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 2. prosinca 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., Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb., Lidija 
Jaklin, univ. spec. oec., mr. sc. Slobodan Veinovć i Dražen Barić, mag. ing. traff.  
 

Uz materijale, članovima gradonačelnikovog stručnog kolegija se dostavlja: 
1. Izvod iz zapisnika sa 03. stručnog kolegija gradonačelnika; 
2. Planovi poslovanja trgovačkih društava Grada Čakovca za 2014.: 

a. GKP „Čakom“ d.o.o. 
b. GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec 
c. GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec 
d. „Čakra“ d.o.o. Čakovec 

3. Planovi poslovanja ustanova Grada Čakovca za 2014.: 
a. Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec  
b. Centra za kulturu Čakovec 
c. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 

 
Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Upućivanje prijedloga Odluke i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2013. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Čakovca za 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama: 
a. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 

2013.  
b. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. 
c. Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2013. 
d. Programa javnih potreba u športu za 2013. 
e. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2013. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

4. Upućivanje prijedloga Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju 
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 
2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

5. Upućivanje prethodne Suglasnosti na Plan rada i poslovanja JVP Čakovec Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje   

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na 
području Grada Čakovca  

7. Upućivanje Izbora članova Savjeta mladih Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada 
Čakovca  

8. Donošenje Plana prijma u službu u upravu Grada Čakovca za 2014.  
9. Donošenje Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 

Gradu Čakovcu za 2014.  
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10. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

11. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju 
komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

12. Donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti  
 

 
Točka 1. Upućivanje prijedloga Odluke i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca 
za 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke i II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2013. 
upućuju se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
 
 

Točka 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Čakovca za 2013. 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 izvršavanju Proračuna 
Grada Čakovca za 2013. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
 

Točka 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama: 
a. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 

Čakovca za 2013.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. 

 
 

b. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. 
 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture Grada Čakovca za 2013. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje. 
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c. Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2013. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi 
Grada Čakovca za 2013. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
 

d. Programa javnih potreba u športu za 2013. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 
2013. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
 

e. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2013. 
 

 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj 
zaštiti za 2013. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
 

 
Točka 4. Upućivanje prijedloga Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o 
raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 
Grada Čakovca za 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za 

rad političkih stranaka u zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013. 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
Točka 5. Upućivanje prethodne Suglasnosti na Plan rada i poslovanja JVP Čakovec 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje   
 
Gradonačelnik je dao riječ zamjeniku Mariu Medvedu koji je dao obrazloženje. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Prethodne Suglasnosti na Plan rada Javne vatrogasne postrojbe 

Čakovec za 2014. te Financijski plan za 2014. godinu upućuju se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca. 

 
 

Točka 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim 
parkiralištima na području Grada Čakovca  
 
Gradonačelnik je dao riječ zamjeniku Mariu Medvedu koji je dao obrazloženje. 
 



4 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
javnim parkiralištima na području Grada Čakovca. 

 
 

Točka 7. Upućivanje Izbora članova Savjeta mladih Grada Čakovca Gradskom vijeću 
Grada Čakovca  
 
Gradonačelnik je dao riječ zamjeniku Romanu Bogdanu koji je dao obrazloženje. 
 
 

 
Točka 8. Donošenje Plana prijma u službu u upravu Grada Čakovca za 2014.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio Plan prijama u službu u upravu Grada 
Čakovca za 2014. 

 
   
 
Točka 9. Donošenje Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 
odnosa u Gradu Čakovcu za 2014.  
 
Bez rasprave gradonačelnik je donio Plan prijma na stručno osposobljavanje bez 
zasnivanja radnog odnosa u Gradu Čakovcu za 2014.  

 
 
 

Točka 10. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada 
Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
 
Gradonačelnik je dao riječ zamjeniku Romanu Bogdanu koji je dao obrazloženje.  

 
 
 

Točka 11. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju 
komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
 
Gradonačelnik je dao riječ zamjeniku Mariu Medvedu koji je dao obrazloženje. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih 
djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 

 
 

Točka 12. Donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti  
 
            a. Rang lista  

 
Gradonačelnik je dao riječ zamjeniku Romanu Bogdanu koji je dao obrazloženje. 
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Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeću Odluku:  
Kandidati koji su se javili na natječaj za dodjelu stipendije Grada Čakovca rangirani 

su sukladno Odluci o stipendiranju studenata. 
Kandidati koji su se javili na natječaj za dodjelu stipendije Grada Čakovca rangirani 

su sukladno zaključku gradonačelnika o deficitarnim zanimanjima na području Grada 
Čakovca. 

Kandidati koji su upisali studije umjetničkih usmjerenja, a zadovoljavaju mjerila  
sukladno Odluci o stipendiranju studenata ostvaruju pravo na stipendiju. 

Prihvaća se raspored kandidata na rang listi i utvrđuje se posljednji kandidat koji 
ostvaruje pravo na stipendiju.  

Molbe kandidata od rednog broja 110 do rednog broja 129 na rang listi Uspjeha se 
odbacuju iz razloga što ne zadovoljavaju kriterije Odluke o dodjeli stipendija. 

Na rang listi na osnovu Uspjeha, kandidati koji ostvaruju pravo na dodjelu 
stipendije su od rednog broja 1 do rednog broja 109 (posljednji kandidat pod rednim 
brojem 109 ostvaruje 40 bodova). 

Molbe kandidata od rednog broja 11 do rednog broja 13 na rang listi Socijalno 
imovinskog statusa se odbacuju iz razloga što ne zadovoljavaju kriterije Odluke o 
dodjeli stipendija. 

Na rang listi na osnovu Socijalno imovinskog statusa, kandidati koji ostvaruju 
pravo na dodjelu stipendije su od rednog broja 1 do rednog broja 10 (posljednji 
kandidat pod rednim brojem 10 ostvaruje 25 bodova). 

Broj odobrenih stipendija ovisi o raspoloživim sredstvima, sukladno članku 1. i 2. 
Odluke o stipendiranju studenata. 

Dostavlja se Raspored sredstava za stipendije u akademskoj 2013./2014. godini. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Čakovca. 

 
 

b. Zamolbe studenata  
 
Gradonačelnik je dao riječ zamjeniku Romanu Bogdanu koji je dao obrazloženje. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke:  
Studentici Martini Mikac, Antoniji Antončić, Martini Kolar, Tini Šolja, Višnji Somođi, 
Simoni Kudec i Nenadu Malašiću priznaje se rok stjecanja diplome. Studenti nemaju 
obvezu povrata iznosa primljene stipendije. 
 Ukoliko studentice Branka Kipke i Ana Goričanec do 31.12.2013. ne dostave 
službeno obrazloženje Arhitektonskog fakulteta o specifičnosti izrade diplomskog 
rada, imaju obvezu povrata iznosa primljene stipendije.  
  Ukoliko studenti Filip Vukina, Vanja Žganec i Krešo Vugrinčić do 31. prosinca 
2013. ne dostave službeno ovjereno obrazloženje imaju obvezu povrata iznosa 
primljene stipendije. 

Studentici Ani Ciglarić produžuje se rok stjecanja diplome do 30.09.2014. uz 
obvezu povrata iznosa primljene stipendije. 
 Studentima Marini Horvat, Vanji Lapat, Ani Šikić, Carli Vargek, Bruni Mukulaj, 
Mateju Djerdji, Sari Zemljić, Danijelu Ciglarić, Maji Kuzmanović i Petri Fic odobrava se 
mirovanje isplate stipendije u akademskoj 2013/2014 godini. 
 Studentima Ani Ilić, Valentini Rep, Monicu Pongracu, Lani Štimac, Lei Lovrek, 
Andi Peti i Blanki Horvat odobrava se nastavak primanja stipendije. 
 Ukoliko student Eduardo Luka Mudri do 31.12.2013. ne dostavi službenu 
potvrdu (navesti koja je godina studija) ima obvezu povrata iznosa primljene 
stipendije. 
 Sukladno upitu za studenta Marka Novaka na Ekonomskom fakultetu u 
Zagrebu, dobivena je informacija da studentu nedostaje 60 ECTS bodova za upis na 
diplomski studij 2013/2014, student ima obvezu položiti razlikovne kolegije kako bi  
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stekao pravo na upis u 5. Godinu studija na Ekonomskom fakultetu, odnosno 1. 
Godinu diplomskog studija. Student ima statut mirovanja isplate stipendije u 
akademskoj 2013/2014. Sklapanje aneksa ugovora za akademsku 2014/2015. Moguće 
je ostvariti ukoliko student redovno upiše prvu godinu diplomskog studija na 
Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. 
 Sukladno upitu za studenticu Sandru Jezernik na Ekonomskom fakultetu u 
Zagrebu, dobivena je informacija da studentici nedostaje 60 ECTS bodova za upis na 
diplomski studij 2013/2014., studentica ima obvezu položiti razlikovne kolegije kako bi 
stekla pravo na upis u 5. Godinu studija na Ekonomskom fakultetu, odnosno 1. 
Godinu diplomskog studija. Studentima ima status mirovanja isplate stipendije u 
akademskoj 2013/2014. godini. Sklapanje aneksa ugovor za akademsku 2014/2015. 
Moguće je ostvariti ukoliko studentica redovno upiše prvu godinu diplomskog studija 
na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.  
 Studentima Robertu Kraljiću, Krešimiru Kelinu i Vanji Ovčar se, sukladno 
dostavljenoj molbi, odobrava  naknadna dostava potvrda o upisima u narednu godinu 
studija. Rok za dostavu potvrda je 01.03.2014. Obustavlja se isplata stipendije do 
01.03.2014. Nakon dostave potrebne dokumentacije isplata stipendije započinje od 
ožujka 2014. Ukoliko studenti ne dostave potrebnu dokumentaciju  za 2013/2014., 
studentima se odobrava mirovanje u akademskoj 2013/2014. 
 Ukoliko studentica Jasminka Makovec dostavi potvrdu o stupanju u radni 
odnos na području Međimurske županije i potvrdu  o prebivalištu na području Grada 
Čakovca, tada postoji mogućnost 50% umanjenja ukupnog iznosa povrata. Rok za 
dostavu službene dokumentacije je 31.12.2013. 
 Studentica Lana Horvatić ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od 2017. godine. 
 Studenti Luka Brumec i Tena Maruševec imaju obvezu započeti vraćati utvrđeni 
iznos primljene stipendije najkasnije od 2015. godine. Studentima se ne odobrava 
nakon isteka navedenog roka dostaviti zahtjev za produženjem istog. Ukoliko se 
studenti zaposle, imaju obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos i prije odobrenog roka. 

Studentice Stela Siladi i Iva Glavina imaju obvezu započeti vraćati utvrđeni 
iznos primljene stipendije najkasnije od 2017. godine. Studenticama se ne odobrava 
nakon isteka navedenog roka dostaviti zahtjev za produženjem istog. Ukoliko se 
studentice zaposle, imaju obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos i prije odobrenog 
roka. 

Studenti Hrvoje Mesarić i Matija Trstenjak imaju obvezu započeti vraćati 
utvrđeni iznos primljene stipendije najkasnije od 2016. godine. Studentima se ne 
odobrava nakon isteka navedenog roka dostaviti zahtjev za produženjem istog. 
Ukoliko se studenti zaposle, imaju obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos i prije 
odobrenog roka. 

 
 

Gradonačelnik navodi da su uz materijale dobili planove poslovanja trgovačkih društva u 
vlasništvu Grada Čakovca i ustanova Grada Čakovca. 
 
 
Gradonačelnik je zaključio stručni kolegij u 09:24 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
KLASA: 021-05/13-01/295 
URBROJ: 2109/2-01-13-03 
Čakovec, 2. prosinac 2013. 
 
            PROČELNIK      GRADONAČELNIK 
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.    Stjepan Kovač 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


