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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 22. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 8. rujna 2016. u Gradskoj 

vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 9:15 sati 
 

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

 
Stručnom kolegiju prisustvovali su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. 

comp., zamjenik gradonačelnika Mario Medved, bacc. ing. tech. inf., zamjenik 
gradonačelnika Romano Bogdan, pročelnici upravnih tijela Uprave Grada Čakovca: 
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur., Lidija Jaklin, univ. spec. oec., Ninoslav Šipoš, 
mag. ing. arch. i urb., Dražen Barić, mag. ing. traff., David Vugrinec, mag. nov. i 
voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec.  
 

Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Upućivanje prijedloga Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju 
Proračuna do 30. lipnja 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

2. Upućivanje prijedloga Odluke raspolaganju novčanim sredstvima Grada 
Čakovca u svrhu pokrića gubitka GP Stanorad d.o.o. Čakovec Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje 

3. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna GUP-a Grada 
Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

4. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 
zapadnog dijela naselja Savska Ves Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 

5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o mjestima i uvjetima za 
prodaju robe izvan prodavaonica na području grada Čakovca Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje 

6. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih 
osoba od posebnog interesa za Grad Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje 

7. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju 
članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 

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

9. Upućivanje prijedloga Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim 
djelatnostima Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

10. Upućivanje prijedloga Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u 
najam prostora i opreme u školskim ustanovama Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje 

11. Donošenje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika 
Uprave Grada Čakovca za školsku godinu 2016./2017.  

12. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisija i Savjeta za 
zaštitu potrošača javnih usluga 

13. Donošenje Zaključka o imenovanju Stožera zimske službe Grada Čakovca – 
zima 2016./2017. 

 Članovima Gradonačelnikovog stručnoga kolegija dostavlja se: 
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1. Izvod iz zapisnika sa 21. gradonačelnikovog stručnoga kolegija  
 
 
Točka 1. Upućivanje prijedloga Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o 
izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Lidija Jaklin. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke i Polugodišnje izvješća o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 
2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje upućuje se Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
Točka 2. Upućivanje prijedloga Odluke o raspolaganju novčanim sredstvima 
Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka GP Stanorad d.o.o. Čakovec Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje 

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Dragica Kemeter.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu 
pokrića gubitka GP Stanorad d.o.o. Čakovec upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje 

 
Točka 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna GUP-a 
Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Ninoslav Šipoš.  
 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca upućuje 
se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

 

Točka 4. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana 
uređenja zapadnog dijela naselja Savska Ves Gradskom vijeću Grada Čakovca  
na donošenje 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Ninoslav Šipoš. 
 

           Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zapadnog dijela 
naselja Savska Ves upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
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Točka 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o mjestima i 
uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području grada Čakovca 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnica Dragica Kemeter. 
 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na 
području grada Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 

 
Točka 6. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu 
pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Čakovec Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnica Dragica Kemeter. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
 
Točka 7. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik David Vugrinec. 
 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova 
Kulturnog vijeća Grada Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. 

 
 
Točka 8. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava 
iz socijalne skrbi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik David Vugrinec.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na 
pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
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Točka 9. Upućivanje prijedloga Pravilnika o financiranju javnih potreba u 
društvenim djelatnostima Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik David Vugrinec. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima 
Grada Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovcav na donošenje. 
 
 
Točka 10. Upućivanje prijedloga Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku 
davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik David Vugrinec. 
 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam prostora 
i opreme u školskim ustanovama upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. 

 
Točka 11. Donošenje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja 
službenika Uprave Grada Čakovca za školsku godinu 2016./2017.  

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Dragica Kemeter.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio Program stručnog osposobljavanja i 
usavršavanja službenika Uprave Grada Čakovca za školsku godinu 2016/2017. 

 
 
Točka 12. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisija i 
Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnica Dragica Kemeter. 
  
Bez rasprave gradonačelnik je donio Rješenje o razrješenju i imenovanju 

članova Komisija i Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga.  
 

  
Točka 13. Donošenje Zaključka o zimskoj službi Grada Čakovca – zima 
2016./2017. 

Uvodno obrazloženje dao je zamjenik gradonačelnika Mario Medved. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio Zaključak o zimskoj služi Grada Čakovca 
– zima 2016./2017. 

 
Gradonačelnik zaključuje sjednicu stručnog kolegija u 09:45 sati. 
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KLASA: 021-05/16-01/178 
URBROJ: 2109/02-01-16-03 
Čakovec, 08. rujna 2016. 
 
 
              PROČELNICA             GRADONAČELNIK 
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.                             Stjepan Kovač, bacc. ing. comp. 
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