
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 13. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 28. travnja 2015. u Gradskoj 
vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 9:30 sati 

 
Stručni kolegij je otvorio gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenik 

gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca. 
Stručnom kolegiju prisustvovali su: gradonačelnik, 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.  
 

Gradonačelnik je konstatirao da se točka 18. „Donošenje Odluke o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca“ skida sa Dnevnog 
reda. 

Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna GUP-a grada Čakovca,      
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

2. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU-a Romskog   naselja 
Kuršanec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

3. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a „Martane-istok“ u 
Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje    

4. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi UPU-a kompleksa „MTČ“ u Čakovcu, Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje 

5. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi UPU kompleksa farmi Agromeđimurje u 
Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

6. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izgradnji školske sportske 
dvorane i rekonstrukciji OŠ Ivanovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 

7. Upućivanje prijedloga Odluke o promjeni granica naselja na području Grada Čakovca, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

8. Upućivanje prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje  

9. Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju: 
a. Dječjeg vrtića Cvrčak i  
b. Dječjeg vrtića Cipelica 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
10. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Centra za kulturu Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca  
11. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na Statute:  

a) I. Osnovne škole Čakovec; 
b) II. Osnovne škole Čakovec; 
c) III. Osnovne škole Čakovec; 
d) Centra za odgoj i obrazovanje; 
e) Osnovne škole Kuršanec; 
f) Osnovne škole Ivanovec; 
g) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić, 

       Gradskom vijeću Grada Čakovca  
12. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulice na području Grada Čakovca,  
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       Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
13. Upućivanje prijedloga Odluka o usvajanju: 

a) Programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada 
Čakovca za 2015. 

b) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2014. 
godinu 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
14. Upućivanje prijedloga Odluke o smanjenju iznosa zakupnine poslovnih prostora, 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
15.  Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o.     

       Čakovec: 
a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2014. i  
b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na 

području Grada Čakovca od 1. 1. do 31.12.2014., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca 

16. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu 
Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada Totovec, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

17. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na kreditno zaduženje i odluka o povjeravanju 
nabave za 3 teretna komunalna vozila, Gradskom vijeću Grada Čakovca  

18. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti GKP d.o.o. za prihvat i zbrinjavanje 
nepropisno odbačenog otpada iz naselja Parag, u Totovec 

19. Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2015. godinu 
20. Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD-a i zapovjednika i 

zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Čakovca 
21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2015.  

         Akcije „Grad Čakovec prijatelj djece“  
22. Donošenje Zaključka o stipendijama  
23. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o razrješenju i imenovanju članova 

Komisija i Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga 
24. Upućivanje prijedloga Odluke o pristupanju „Sporazumu gradonačelnika“ 

europskih gradova, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 

Članovima gradonačelnikovog stručnog kolegija se dostavlja: 
1. Izvod iz zapisnika sa 12. stručnog kolegija gradonačelnika 
2.   Izvješće o provedbi akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u 2014. 

 
Točka 1. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna GUP-a grada 
Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 

Uvodno obrazloženje daje Ninoslav Šipoš. 
 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana 

Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  
 
Točka 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU-a Romskog   
naselja Kuršanec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 

Uvodno obrazloženje daje Ninoslav Šipoš. 
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          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

romskog naselja Kuršanec upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 3. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a „Martane-
istok“ u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje    
 

Uvodno obrazloženje daje Ninoslav Šipoš. 
 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prihvaćam izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Izmjenama i dopunama 
Urbanističkog plana uređenja „Martane - Istok“ u Čakovcu. 
 Temeljem nacrta konačnog prijedloga i izvješća o provedenoj javnoj raspravi, 
utvrđujem konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana 
uređenja „Martane - Istok“ u Čakovcu te isti upućujem Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
Točka 4. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi UPU-a kompleksa „MTČ“ u Čakovcu, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 

Uvodno obrazloženje daje Ninoslav Šipoš.  
 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja kompleksa „MTČ“ u 

Čakovcu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi UPU kompleksa farmi Agromeđimurje u 
Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 

Uvodno obrazloženje daje Ninoslav Šipoš.  
 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja kompleksa farmi 

“Agromeđimurja” u Čakovcu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje.  

  
Točka 6. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izgradnji školske 
sportske dvorane i rekonstrukciji OŠ Ivanovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 
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Uvodno obrazloženje daje Ninoslav Šipoš.  
 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izgradnji dvodijelne školske 

sportske dvorane Osnovne škole Ivanovec, upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. 
 
Točka 7. Upućivanje prijedloga Odluke o promjeni granica naselja na području Grada 
Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
 

Uvodno obrazloženje daje Dragica Kemeter.  
 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o promjeni granica naselja na području Grada Čakovca, 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 8. Upućivanje prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
 

Uvodno obrazloženje daje gradonačelnik.  
 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlozi Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca: 

 
a) Nagrade Grada Čakovca za životno djelo 
b) Zlatnika „Grb Grada Čakovca“ 
c) Godišnje nagrade Grada Čakovca 

upućuju se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 9. Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju: 

a. Dječjeg vrtića Cvrčak i  
b. Dječjeg vrtića Cipelica 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 

Uvodno obrazloženje daje Dragica Kemeter.  
 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju: 

a. Dječjeg vrtića Cvrčak i  
a. Dječjeg vrtića Cipelica 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
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Točka 10. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Centra za kulturu Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca  
 

Uvodno obrazloženje daje Romano Bogdan.  
 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za 

kulturu Čakovec, koju je Upravno vijeće Centra za kulturu Čakovec donijelo na svojoj 
16. sjednici održanoj 22. travnja 2015., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
Točka 11. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na Statute:  

a) I. Osnovne škole Čakovec; 
b) II. Osnovne škole Čakovec; 
c) III. Osnovne škole Čakovec; 
d) Centra za odgoj i obrazovanje; 
e) Osnovne škole Kuršanec; 
f) Osnovne škole Ivanovec; 
g) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić, 

       Gradskom vijeću Grada Čakovca  
 

Uvodno obrazloženje daje Dragica Kemeter. 
 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlozi Prethodnih suglasnosti na Statut: 

 
1. I.osnovne škole Čakovec 
2. II.osnovne škole Čakovec 
3. III. osnovne škole Čakovec 
4. Centra za odgoj i obrazovanje 
5. Osnovne škole Kuršanec 
6. Osnovne škole Ivanovec 
7. Umjetničke škole Miroslav Magdalenić 
kojima je osnivač Grad Čakovec, upućuju se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 

 
             Točka 12. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulice na području Grada 
Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 

Uvodno obrazloženje daje Dragica Kemeter. 
 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o imenovanju ulica na području grada Čakovca, upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
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Točka 13. Upućivanje prijedloga Odluka o usvajanju: 

a) Programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca 
za 2015. 

b) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2014.  
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

 
Uvodno obrazloženje daje Mario Medved.  

 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za period od 01. 

siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. jednoglasno usvojeno na sjednici Skupštine 
Vatrogasne zajednice Grada Čakovca održanoj 10. travnja 2015., upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje. 
 

Program rada i financijski plan Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za period 
od 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015., jednoglasno usvojen na sjednici Skupštine 
Vatrogasne zajednice Grada Čakovca održanoj 10. travnja 2015. u Kuršancu, upućuje 
se Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje. 
 
Točka 14. Upućivanje prijedloga Odluke o smanjenju iznosa zakupnine poslovnih 
prostora, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 

Uvodno obrazloženje daje Ninoslav Šipoš. 
 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o smanjenju iznosa zakupnine poslovnih prostora upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 15. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o.     

       Čakovec: 
a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 

31.12.2014. i  
b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih 
građevina na području Grada Čakovca od 1. 1. do 31.12.2014., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca 

 
Uvodno obrazloženje daje Lidija Jaklin.  

 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za razdoblje 
od 01.01.2014. do 31.12.2014., te Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima za 
izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1.1.2014. do 
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31.12.2014., koje su Međimurske vode d.o.o. Čakovec, dostavile Gradu Čakovcu 
dopisom br. FRS-FIN-18-KM, od 17.02.2015., upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na usvajanje. 
 
Točka 16. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu 
Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada Totovec, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 

Uvodno obrazloženje daje Dragica Kemeter. 
 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i 
vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu, upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 17. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na kreditno zaduženje i odluka o 
povjeravanju nabave za 3 teretna komunalna vozila, Gradskom vijeću Grada Čakovca  
 

Uvodno obrazloženje daje Lidija Jaklin. 
 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje za nabavu teretnih vozila i 

povjeravanju nabave, GKP Čakom d.o.o. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. 
 
Točka 18. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti GKP Čakom d.o.o. za prihvat i 
zbrinjavanje nepropisno odbačenog otpada iz naselja Parag, u Totovec 
 

Uvodno obrazloženje daje Dražen Barić. 
 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

 Temeljem zahtjeva Općine Nedelišće i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost, daje se suglasnost GKP ČAKOM d.o.o. na prihvat i zbrinjavanje 
nepropisno odbačenog otpada iz naselja Parag u Općini Nedelišće na odlagalištu za 
neopasni otpad u Totovcu. 
 Daje se suglasnost GKP ČAKOM d.o.o. na odobravanje popusta na cijenu 
zbrinjavanja otpada iz točke I. ove Odluke, po stavkama koje čine strukturu cijene, 
kako slijedi: 

- 15% na zbrinjavanje komunalnog otpada, 
- 15% na naknadu za namirenje umanjene tržišne vrijednosti nekretnina, 
- 15% na naknadu JLS na čijem području se nalazi građevina namijenjena 

zbrinjavanju otpada, 
- 60% na investicije u zaštitu okoliša.    
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Točka 19. Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2015. godinu 
 

Uvodno obrazloženje daje Dragica Kemeter. 
 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio:  
 
Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2015. 

 
Točka 20. Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika 
 

Uvodno obrazloženje daje Dragica Kemeter. 
 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio:  
 
Potvrđuje se Odluka Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kuršanec o 

imenovanju MARKA PTIČEKA za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Kuršanec na vrijeme od 4 godine.  

Potvrđuje se Odluka Skupštine Vatrogasne zajednice Grada Čakovca o 
imenovanju ROBERTA MEGLIĆA za zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada 
Čakovca na vrijeme od 2 godine ili do isteka mandata. 

Potvrđuje se Odluka Skupštine Vatrogasne zajednice Grada Čakovca o 
imenovanju NIKOLE BESEDIĆA za zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice 
Grada Čakovca na vrijeme od 2 godine ili do isteka mandata. 
 
Točka 21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2015.  

         Akcije „Grad Čakovec prijatelj djece“  
 

Uvodno obrazloženje daje David Vugrinec.  
 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Točka 22. Donošenje Zaključka o stipendijama  
 

Uvodno obrazloženje daje David Vugrinec. 
 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Studentima Edipu Ibrahimoviću, Karolini Novak, Greti Turk i Karlu Munđaru 
odobrava se mirovanje isplate stipendije za akademsku 2014./2015. godinu 
 Studentici Moniki Mihaljković odobrava se stjecanje diplome do 30. rujna 2015. 
Nakon stjecanja diplome, razmotrit će se način povrata stipendije.   
 Studentima Mariti Vrtarić, Diani Milković, Tajani Dokleji i Vani Majer priznaje se 
rok stjecanja diplome. Studenti nemaju obvezu povrata iznosa primljene stipendije.  
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 Studentica Ana Ciglarić ima obvezu povrata stipendije. Studentica može 
dostaviti zamolbu za 50% umanjenje iznosa primljene stipendije uz obvezu dostave 
dokumentacije koja opravdava  umanjenje iznosa povrata. 
 Studentici Nikolini Šardi odobrava se 30. rujan 2015. za rok stjecanja diplome. 
Nakon stjecanja diplome razmotrit će se obveza povrata  iznosa primljene stipendije.  
 Student Monico Pongrac ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od lipnja 2018.  
 Studenti Dina Barić,  Ana Šikić i Filip Kolenko imaju obvezu započeti vraćati 
utvrđeni iznos primljene stipendije najkasnije od 2016.  
 Studentice Lana Štimac,  Lana Gaćeša i Mateja Jalšovec imaju obvezu započeti 
vraćati utvrđeni iznos primljene stipendije najkasnije od 2017. 
 Studentice Sara Zemljić, Tanja Lisek i Lara Zelić imaju obvezu započeti vraćati 
utvrđeni iznos primljene stipendije najkasnije od 2018. 
 Student Pero Obadić ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije  najkasnije od listopada 2015.  

Studentima se ne odobrava, nakon isteka navedenog roka dostava zahtjeva za 
produženjem istog. Ukoliko se student zaposli, ima obvezu započeti vraćati utvrđeni 
iznos i prije odobrenog roka.  
 Studentica Tina Patafta  je prema potpisanom Ugovoru imala obvezu dostaviti 
potvrde o upisu u treću godinu studija do 31. listopada 2014. Potvrde nisu dostavljene 
i studentici se odobrava mirovanje stipendije u 2014/2015. Nakon dostave potvrde o 
upisu u akademsku 2015/2016. godinu razmotrit će se mogućnost nastavka primanja 
stipendije. 
 Studentu Valentinu Pokopecu odobrava se 50% povrata iznosa primljene 
stipendije. Student ima obvezu potpisati sporazum o povratu.  
 Ukoliko student tijekom studija nije u mogućnosti dostaviti podatke koji 
potvrđuju prebivalište na području Grada Čakovca, postupa se sukladno potpisanom 
Ugovoru o korištenju stipendije.  
 
Točka 23. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o razrješenju i imenovanju članova 
Komisija i Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga 
 

Uvodno obrazloženje daje Dragica Kemeter. 
 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Rješenje:  
 

U Rješenju o razrješenju i imenovanju članova Komisija i Savjeta za zaštitu potrošača 
javnih usluga (Sl. gl. Grada Čakovca 5/13, 1/15 – u daljnjem tekstu: Rješenje),  u točci 
II, Socijalno vijeće Grada Čakovca.: 

a) broj 1. mijenja se i glasi: „1. Antonija Canjuga, za predsjednika“ 
b) broj 3. mijenja se i glasi: „3. Miroslav Molnar, za člana“ 
c) broj 7. mijenja se i glasi: „7. fra Željko Železnjak, za člana“ 
d) broj 12. mijenja se i glasi: „12. Ivana Majnarić, za člana“ 
U točci II: Komisiji za dodjelu novčanih pomoći: 
a)  točka 1. mijenja se i glasi: „Antonija Canjuga, za predsjednika“ 
b) točka 5. mijenja se i glasi: „Ivana Majnarić, za člana“ 

 U točci II. briše se Komisija za javne programe s pripadajućim tekstom te se 
umjesto nje upisuje sljedeći tekst:  
„U Savjet za zdravi Čakovec imenuju se: 

1. Branko Vrčić, za predsjednika 
2. Marija Hegeduš-Jungvirth 
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3. Dejan Balažin 
4. Bernarda Medlobi-Vinković 
5. Andreja Marić 
6. Narcisa Slugan 
7. Monika Vidović“ 

 
Točka 24. Upućivanje prijedloga Odluke o pristupanju „Sporazumu gradonačelnika“ 
europskih gradova, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 

Uvodno obrazloženje daje Ninoslav Šipoš.  
 
          Raspravu je otvorio gradonačelnik.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o pristupanju „Sporazumu gradonačelnika“ europskih 

gradova s ciljem smanjenja emisije CO2 za 20% do 2020. godine angažmanom u 
projektima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Gradonačelnik zaključuje sjednicu stručnog kolegija u 10.15. 
 
KLASA: 021-05/15-01/56 
URBROJ: 2109/02-01-15-03 
Čakovec, 28. travanj 2015. 
 
            PROČELNIK     GRADONAČELNIK 
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.       Stjepan Kovač, bacc. ing. comp. 
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