
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 12. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 5. veljače 2015. u 
Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 9:00 sati 
 

Stručni kolegij je otvorio zamjenik gradonačelnika i konstatirao da su kolegiju 
nazočni zamjenik 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., Lidija Jaklin, univ. spec. 
oec., Dražen Barić, mag. ing. traff., David Vugrinec, mag. novinarstva i voditeljica 
Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec.  
 
Zamjenik gradonačelnika je skinuo točku 14. s dnevnog reda. 
 

Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 
2014., Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje  

2. Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju rezultata i načinu pokrića manjka 
Proračuna Grada Čakovca za 2014. Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje  

3. Upućivanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2014.:  
a) Centra za kulturu Čakovec, 
b) Dječjeg vrtića Čakovec, 
c) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“, 
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, 
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje 
4. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju 

zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2014. Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje  

5. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta 
Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca 

6. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu 
gradonačelnika Gradskom vijeću Grada Čakovca  

7. Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na usvajanje  

8. Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 
Grada Čakovca za 2014. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje  

9. Upućivanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Grad 
Čakovec za 2014. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje  

10. Upućivanje prijedloga Odluke o provedbi posebnih mjera za sprječavanje 
odbacivanja otpada Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

11. Donošenje Zaključka o usvajanju okončanog obračuna koncesija za obavljanje 
dimnjačarskih poslova za razdoblje 1.1. do 31.12.2014.  



12. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju jamstva Međimurskim vodama d.o.o. 
Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 

13. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji 
između Grada Čakovca i Grada Blagoevgrada Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje 

14. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju 
nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje 

15. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulica na području Grada Čakovca, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

16. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjene i dopune prijedloga mreže osnovnih 
škola na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje  

17. Donošenje Zaključka o sufinanciranju programa produženog boravka u drugom 
polugodištu školske 2014/2015.  

18. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Poslovnog plana za investiciju 
Sanacije odlagališta Totovec I. faza sanacija odlagališta Totovec, II. faza 
izgradnja građevina za gospodarenje otpadom s kompostanom u Totovcu, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

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

20. Upućivanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2014. Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na usvajanje  

21. Upućivanje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru  
a) Odbora za financije i proračun 
b) Odbora za prostorno planiranje  
c) Komisije za određivanje imena ulica i trgova  
d) Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

22. Donošenje Rješenja o: 
a. izmjeni Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisija i 

Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga  
b. izmjeni Rješenje o imenovanju Vijeća za prevenciju Grada Čakovca 

 
Članovima gradonačelnikovog stručnog kolegija se dostavlja: 

1. Izvod iz zapisnika sa 11. stručnog kolegija gradonačelnika 
2. Izvješće o aktivnostima kandidature Varaždina i regije hrvatski sjever za  

Europsku prijestolnicu kulture 2020.  
3. Izvješće o stipendijama Grada Čakovca u 2014/2015. 
4. Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca za  

2014/2015. 
5. Financijska izvješća za predškolske ustanove na području Grada  

Čakovca za 2014. kojima Grad Čakovec nije osnivač 
6. Izvješće o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu  

uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca 
7. Izvješće o radu GKP „Čakom“ d.o.o. prema Zakonu o održivom  

gospodarenju otpadom 
 



Točka 1. Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca 
za 2014., Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje  
 

Uvodno obrazloženje daje Lidija Jaklin 
 
          Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 

Bez rasprave zamjenik gradonačelnika je donio sljedeći Zaključak:  
 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2014. godinu, 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje. 
 
Točka 2. Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju rezultata i načinu pokrića 
manjka Proračuna Grada Čakovca za 2014. Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 
 

Uvodno obrazloženje daje Lidija Jaklin 
 
          Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 

Bez rasprave zamjenik gradonačelnika je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka 
Proračuna Grada Čakovca za 2014. upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. 
 
Točka 3. Upućivanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2014.:  

a) Centra za kulturu Čakovec, 
b) Dječjeg vrtića Čakovec, 
c) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“, 
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, 
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje 
 

Uvodno obrazloženje daje zamjenik gradonačelnika. 
 
          Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 

U raspravi je sudjelovala: Lidija Jaklin 
 

Nakon rasprave zamjenik gradonačelnika je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluka o usvajanju Izvješća o radu  
a) Centra za kulturu Čakovec, 
b) Dječjeg vrtića Čakovec, 
c) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“, 
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, 
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, 

za 2014., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 



 
 
Točka 4. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o 
stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2014. Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje  
 

Uvodno obrazloženje daje zamjenik gradonačelnika. 
 
          Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 

Bez rasprave zamjenik gradonačelnika je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Javne vatrogasne postrojbe 
Čakovec o stanju zaštite od požara za Grad Čakovec u 2014. godini KLASE: 
214-01/15-01/11, URBROJ: 2109/2-03-15-01, od 30. siječnja 2015. upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 5. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta 
Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca 
 
 

Uvodno obrazloženje daje zamjenik gradonačelnika. 
 
          Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 

Bez rasprave zamjenik gradonačelnika je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta 
Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, koji je dostavljen Upravnom odjelu za 
upravu Grada Čakovca, 2. veljače 2015., upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca. 

  
Točka 6. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o 
radu gradonačelnika Gradskom vijeću Grada Čakovca  
 

Uvodno obrazloženje daje zamjenik gradonačelnika. 
 
          Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 

Bez rasprave zamjenik  gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. srpnja 
2014. do 31. prosinca 2014., KLASE: 021-05/15-01/7, URBROJ: 2109/2-01-15-06, 
od 2. veljače 2015., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
Točka 7. Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na usvajanje  
 



 
Uvodno obrazloženje daje Dražen Barić 

 
          Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 

Bez rasprave zamjenik gradonačelnika je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na usvajanje. 
 
Točka 8. Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2014. Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
usvajanje  
 

Uvodno obrazloženje daje Dražen Barić 
 
          Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 

Bez rasprave zamjenik gradonačelnika je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2014. upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na usvajanje. 

 
Točka 9. Upućivanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Grad 
Čakovec za 2014. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje  
 

Uvodno obrazloženje daje Dražen Barić 
 
        Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 

Bez rasprave zamjenik gradonačelnika je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Izvješća o Planu gospodarenja otpadom za Grad Čakovec u 
2014. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 

 
Točka 10. Upućivanje prijedloga Odluke o provedbi posebnih mjera za 
sprječavanje odbacivanja otpada Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 
 

Uvodno obrazloženje daje Dražen Barić 
 
          Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 

Bez rasprave zamjenik gradonačelnika je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja 
otpada,  upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 



 
Točka 11. Donošenje Zaključka o usvajanju okončanog obračuna koncesija za 
obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje 1.1. do 31.12.2014.  
 

Uvodno obrazloženje daje Dražen Barić  
 
          Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 

Bez rasprave zamjenik gradonačelnika je donio sljedeći Zaključak:  
 

Usvaja se Okončani obračun koncesije za obavljanje dimnjačarskih 
poslova za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. 
 
Točka 12. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju jamstva Međimurskim 
vodama d.o.o. Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 

Uvodno obrazloženje daje  Lidija Jaklin. 
 
          Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 

Bez rasprave zamjenik gradonačelnika je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o davanju jamstva Međimurskim vodama d.o.o. 
Čakovec, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje. 
 
Točka 13. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i 
suradnji između Grada Čakovca i Grada Blagoevgrada Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje 
 

Uvodno obrazloženje daje zamjenik gradonačelnika. 
 
         Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 

Bez rasprave zamjenik gradonačelnika je donio sljedeći Zaključak:  
 

Utvrđuje se tekst Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca 
i Grada Blagoevgrada te se zajedno sa Odlukom o prihvaćanju Povelje o 
prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Blagoevgrada, upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
Točka 14. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje 
 

Uvodno obrazloženje daje Dragica Kemeter 
 
          Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 

Bez rasprave zamjenik gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  



 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju 

nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. 
 
Točka 15. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulica na području Grada 
Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 

Uvodno obrazloženje daje Mario Medved 
 
          Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 

Bez rasprave zamjenik gradonačelnika je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o imenovanju ulica na području grada Čakovca, 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
Točka 16. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjene i dopune prijedloga mreže 
osnovnih škola na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje  
 

Uvodno obrazloženje daje Romano Bogdan 
 
          Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 

Bez rasprave zamjenik gradonačelnika je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Izmjena i dopuna Prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada 
Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 17. Donošenje Zaključka o sufinanciranju programa produženog boravka 
u drugom polugodištu školske 2014/2015 
 

Uvodno obrazloženje daje Romano Bogdan 
 
          Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 
 U raspravi je sudjelovao: David Vugrinec 
 

Nakon  rasprave zamjenik gradonačelnika je donio sljedeći Zaključak:  
 
Program produženog boravka za učenike razredne nastave (od 1. do 4. 

razreda) osnovnih škola sufinancirat će se iz proračuna Grada Čakovca: 
Program 1026 - Obrazovanje i odgoj, 1026A100003 – Školstvo. Sufinanciranje 
se izvršava ovisno o mogućnostima proračuna Grada Čakovca.  

U drugom polugodištu školske godine 2014./2015. odobrava se 
organiziranje produženog boravka iz članka 1. ove Odluke za osam (8) skupina 
učenika, i to: u I. OŠ Čakovec 2 skupine, u II. OŠ Čakovec 2 skupine, u III. OŠ 
Čakovec 3 skupine te u Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec 1 skupina. 



Osnovne škole donose godišnji program rada produženog boravka te su 
odgovorne za njegovu provedbu. 
 Program produženog boravka provode radnici školskih ustanova koji 
ispunjavaju uvjete za odgojno-obrazovni rad s učenicima u skladu sa Zakonom 
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Zaposlenici sa školama 
sklapaju ugovore o radu te imaju ista prava i obveze kao i drugi zaposlenici u 
školama.  

Veličinu skupina u produženom boravku potrebno je prilagoditi 
prostornim mogućnostima, Državnom pedagoškom standardu 
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/2010) i 
Pravilniku o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i 
odgojno obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/09 i 73/2010). 

Ako se za produženi boravak prijavi preveliki broj učenika, prednost pri 
upisu u program imaju učenici s prebivalištem na području Grada Čakovca, 
učenici s oba zaposlena roditelja te učenici 1. i 2. razreda. 

Škole su Gradu Čakovcu dužne dostavljati mjesečna izvješća o ukupno 
ostvarenim prihodima i rashodima za produženi boravak u prethodnome 
mjesecu. Prihodi škola odnose se na sufinanciranje (uplate) roditelja 
(korisnika), a rashodi na bruto plaće zaposlenika, prehranu učenika, naknade 
kuharima i na manipulativne troškove.  

Na osnovi mjesečnih izvješća škole izrađuju i mjesečno dostavljaju 
Gradu Čakovcu zahtjev za sufinanciranje produženog boravka s iznosom koji 
se potražuje od Grada Čakovca za prethodni mjesec. Mjesečni iznos koji se 
potražuje od Grada Čakovca predstavlja razliku između ukupnih rashoda 
(troškova) i ukupnih prihoda škola za produženi boravak ostvarenih za 
prethodni mjesec.  

U skladu s dostavljenim izvješćima i zahtjevima za sufinanciranje, Grad 
Čakovec od 2. 1. 2015. do 31. 8. 2015. godine školama doznačuje sredstva 
potrebna za sufinanciranje bruto osobnog dohotka za voditelje produženog 
boravka (učitelje). 

Grad Čakovec za vrijeme drugog polugodišta nastavne godine 
2014./2015. (12. 1. 2015. - 16. 6. 2015.) školama doznačuje sredstva za naknade 
kuharu u iznosu od 600 kuna po skupini mjesečno te za manipulativne 
troškove u iznosu od 375 kuna po skupini mjesečno. Centru za odgoj i 
obrazovanje ne doznačuju se sredstva za naknade kuharu jer je prehrana 
učenika zbog posebnih okolnosti organizirana na drukčiji način. 

Iznos sufinanciranja produženog boravka za roditelje (korisnike) učenika 
koji imaju prebivalište na području Grada Čakovca je 600 kuna mjesečno. 

Iznos sufinanciranja produženog boravka za roditelje (korisnike) učenika 
koji nemaju prebivalište na području Grada Čakovca je 1.200 kuna mjesečno. 

Roditelji (korisnici) učenika koji pohađaju Centar za odgoj i obrazovanje 
ne sufinanciraju produženi boravak, već se njihov udio sufinancira iz drugih 
izvora.   

Roditeljima (korisnicima) iz čijih obitelji više učenika (djece) pohađa 
produženi boravak umanjuje se mjesečni iznos sufinanciranja, i to:  

- za drugo dijete 150,00 kuna mjesečno 
- za treće dijete 200,00 kuna mjesečno 
- za četvrto i svako daljnje dijete 300,00 kuna mjesečno. 

 



Roditelji (korisnici) produženi boravak sufinanciraju tijekom šest (6) 
mjeseci drugog polugodišta nastavne godine 2014./2015. (siječanj 2015. - lipanj 
2015.) u iznosima navedenim u člancima 7., 8. i 10. ove Odluke, a Grad Čakovec 
ovaj program sufinancira tijekom osam (8) mjeseci drugog polugodišta školske 
godine 2014./2015. (12. 1. 2015. - 31. 8. 2015.). 

Postupak zapošljavanja voditelja programa produženog boravka provodi 
škola (tekst objavljenog natječaja treba dostaviti u Upravni odjel za društvene, 
protokolarne i europske poslove Grada Čakovca). 

Grad Čakovec sa školama sklapa ugovore o sufinanciranju produženog 
boravka u drugom polugodištu školske godini 2014./2015. u skladu ovom 
Odlukom.  
 
Točka 18. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Poslovnog plana za 
investiciju Sanacije odlagališta Totovec I. faza sanacija odlagališta Totovec, II. 
faza izgradnja građevina za gospodarenje otpadom s kompostanom u Totovcu, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 

Uvodno obrazloženje daje zamjenik gradonačelnika Mario Medved. 
 
          Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 

Bez rasprave zamjenik gradonačelnika je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovnog plana GKP Čakom d.o.o. 
Čakovec, od siječnja 2015., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
usvajanje. 
 
Točka 19. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu 
poslovnih prostora i korištenju drugih prostora Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje 
 

Uvodno obrazloženje daje Dragica Kemeter 
 
          Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 

Bez rasprave zamjenik gradonačelnika je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnih prostora i 
korištenju drugih prostora, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje. 
 
Točka 20. Upućivanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2014. Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na usvajanje  
 

Uvodno obrazloženje daje David Vugrinec 
 
          Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 

Bez rasprave zamjenik gradonačelnika je donio sljedeći Zaključak:  



 
 

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada 
Čakovca za 2014. od 01. veljače 2015. upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. 
 
Točka 21. Upućivanje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru  

a) Odbora za financije i proračun 
b) Odbora za prostorno planiranje  
c) Komisije za određivanje imena ulica i trgova  
d) Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
 

Uvodno obrazloženje daje Dragica Kemeter 
 
          Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 

Bez rasprave zamjenik gradonačelnika je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog: 
a) Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za financije i proračun 
b) Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za prostorno planiranje  
c) Rješenja o izmjeni Rješenja o određivanju Komisije za određivanje imena 

ulica i trgova 
d) Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 22. Donošenje Rješenja o: 

a. izmjeni Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisija i 
Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga  

b. izmjeni Rješenje o imenovanju Vijeća za prevenciju Grada 
Čakovca 

 
Uvodno obrazloženje daje Dragica Kemeter 

 
          Raspravu je otvorio zamjenik gradonačelnika.  
 

Bez rasprave zamjenik gradonačelnika je donio sljedeći Zaključak:  
 

U Rješenju o razrješenju i imenovanju članova Komisija i Savjeta za zaštitu 
potrošača javnih usluga (Sl. gl. Grada Čakovca 5/13 – u daljnjem tekstu: 
Rješenje),  u točci II.: 

- Komisija za stipendije, točka 4. mijenja se i glasi:  
„4. Sanja Kuhar, iz Čakovca, za člana“; 

- Socijalno vijeće Grada Čakovca, točka 1. mijenja se i glasi:  
„1. Maja Toplek – Kamenar, za predsjednika“, s time da se iza točke 11. 
dodaje nova točka 12. koja glasi: „12. Franciska Četković, za člana“; 

- Komisija za dodjelu novčanih pomoći, točka 1. mijenja se i glasi:  



„1. Maja Toplek – Kamenar, za predsjednika“, s time da se iza točke 4. 
dodaje nova točka 5. koja glasi: „5. Franciska Četković, za člana“; 

 
Gradonačelnik zaključuje sjednicu stručnog kolegija u 9.25 sati. 

 
 
KLASA: 021-05/15-01/09 
URBROJ: 2109/02-01-15-03 
Čakovec, 5. veljače 2015. 
 
            PROČELNIK     GRADONAČELNIK 
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.  Stjepan Kovač, bacc. ing. comp. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


