
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

sa 08. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 3. srpnja 2014. u Gradskoj 
vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 8:00 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 Veinović, pročelnik Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo Dražen Barić, mag. ing. traff. i voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju 
Marijana Pal, univ. spec. oec.  
 

Uz materijale, članovima gradonačelnikovog stručnog kolegija se dostavlja: 
1. Izvod iz zapisnika sa 07. stručnog kolegija gradonačelnika 
2. Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće za 2013. GKP „Čakom“ d.o.o. 
3.  Izvješće o poslovanju i godišnji financijski izvještaji za 2013. GP „Ekom“     d.o.o. 
4.  Izvješće o poslovanju za 2013. GP „Stanorad“ d.o.o. 
5.  Izvješće o poslovanju Razvojne agencije Grada Čakovca „Čakra“ d.o.o. za 2013.  

 
Gradonačelnik je izostavio točku 3. s Dnevnog reda jer će se nastojati inicirati izmjena 
vezana uz broj djece u odgojnim skupinama propisana Državnim pedagoškim standardom 
predškolskog odgoja i naobrazbe, točnije njegova izmjena njegove izmjene iz 2010., u dijelu 
„Mjerila za broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama.“  
 

Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Upućivanje Polugodišnjeg izvršenja Proračuna do 30. lipnja 2014. i prijedloga 
Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća Gradskom vijeću Grada Čakovca  

2. Upućivanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca i prijedloga Odluke o 
usvajanju Izvješća Gradskom vijeću Grada Čakovca  

3. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi III. Izmjene i dopune UPU-a „Sajmište – II. 
etapa“ u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

4. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
doprinosu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju naknade 
Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u 
Totovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

6. Donošenje Zaključka o sufinanciranju programa produženog boravka za školsku 
2014/2015.  

7. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Koordinacijskog odbora akcije Grad 
Čakovec – prijatelj djece  

8. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju: 
a)  Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad 
Čakovec 

    b)  Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Grad Čakovec   
    Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

9. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike 
osnovnih škola s područja Grada Čakovca u školskoj godini 2014./2015., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
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Točka 1. Upućivanje Polugodišnjeg izvršenja Proračuna do 30. lipnja 2014. i prijedloga 
Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća Gradskom vijeću Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Lidija Jaklin dala je uvodno obrazloženje. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Polugodišnjeg izvršenja Proračuna do 30. lipnja 2014. i prijedlog 

Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća Gradskom vijeću Grada Čakovca  upućuje 
se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

 
 
Točka 2. Upućivanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca i prijedloga 
Odluke o usvajanju Izvješća Gradskom vijeću Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca i prijedlog Odluke o 

usvajanju Izvješća Gradskom vijeću Grada Čakovca upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje.  
 
 
Točka 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi III. Izmjene i dopune UPU-a „Sajmište – 
II. etapa“ u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Ninoslav Šipoš dao je uvodno obrazloženje.  
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjene i dopune UPU-a „Sajmište – II. etapa“ u 

Čakovcu upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  
 
 
Točka 4. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom doprinosu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Dražen Barić dao je uvodno obrazloženje.  
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  
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Točka 5.  Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju 
naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u 
Totovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Dragica Kemeter dala je uvodno obrazloženje.   
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju naknade Gradu 

Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu upućuje 
se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  
 
 
Točka 6. Donošenje Zaključka o sufinanciranju programa produženog boravka za 
školsku 2014/2015. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Slobodan Veinović dao je uvodno obrazloženje.  
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio  
 

Zaključak o sufinanciranju programa produženog boravka za školsku 2014/2015. 
 
 
Točka 7. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Koordinacijskog odbora akcije 
Grad Čakovec – prijatelj djece 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Slobodan Veinović dao je uvodno obrazloženje.   
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio  
 
Rješenje o imenovanju članova Koordinacijskog odbora akcije Grad Čakovec – 

prijatelj djece 
 
 
Točka 8. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju: 

a)Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad 
Čakovec 

     b)Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Grad Čakovec   
     Gradskom vijeću Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Mario Medved dao je uvodno obrazloženje.  
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

 Prijedlog Odluke o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i 
tehnološke eksplozije za Grad Čakovec i Plana zaštite od požara i tehnološke 
eksplozije za Grad Čakovec upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje.  
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Točka 9. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i 
pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja 
Grada Čakovca u školskoj godini 2014./2015., Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih 

nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca u školskoj 
godini 2014./2015., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

 
Gradonačelnik zaključuje sjednicu stručnog kolegija u 8.20 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/14-01/104 
URBROJ: 2109/02-01-14-03 
Čakovec, 03. srpanj 2014. 
 
            PROČELNIK      GRADONAČELNIK 
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.    Stjepan Kovač, bacc. ing. comp. 
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