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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
sa 1. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 21. rujna 2017. u Gradskoj 

vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 09:00 sati 
 

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

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

zamjenik gradonačelnika Mario Medved, bacc. ing. tech. inf., zamjenik gradonačelnika Zoran 
Vidović, pristup. oec. pročelnici upravnih tijela Uprave Grada Čakovca: mr. sc. Dragica 
Kemeter, mag. iur., Lidija Jaklin, univ. spec. oec., Ninoslav Šipoš, mag. ing. arch. i urb., 
David Vugrinec, mag. nov. i Dražen Barić, mag. ing. traff. 
 

Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
Gradonačelnik je skinuo Točku 14. „Upućivanje prijedloga Odluke i Procjene rizika od 
velikih nesreća za Grad Čakovec“, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje sa 
dnevnog reda te je dnevni red sljedeći: 

  
D N E V N I    R E D 

 
1. Upućivanje prijedloga Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju 

Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2017., Gradskom vijeću Grada Čakovca 
2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
3. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana 

uređenja Sajmište – II. etapa u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 

4. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja „Ivanovec – zona male privrede“, Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 

5. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 
romskog naselja Kuršanec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

6. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska 
zona Istok – Pustakovec“ Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

7. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu 
gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017., Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje 

8. Upućivanje prijedloga Rješenja o imenovanju članova Komisije za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

9. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad 
u upravnim vijećima gradskih ustanova i Odluke o naknadama za rad u nadzornim 
odborima trgovačkih društava Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 

10. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu 
sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

11. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih 
ustanova na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 

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

13. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu 
Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
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14. Donošenje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Uprave 
Grada Čakovca za školsku godinu 2017/2018. 

15. Donošenje Zaključka o zimskoj službi Grada Čakovca – zima 2017/2018. 
16. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada 

Čakovca za 2016., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Članovima Gradonačelnikovog stručnog kolegija dostavlja se: 

1. Izvješće o radu trgovačkih društava za 2016.: 
a) GKP Čakom d.o.o. 
b) GP Ekom d.o.o. 
c) GP Stanorad d.o.o. 
d) Čakra d.o.o. 

     2.   Izvješće – Sportski kampovi „Svaki tjedan sport jedan 2017.“ 
 
 
 
Točka 1. Upućivanje prijedloga Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju 
Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2017., Gradskom vijeću Grada Čakovca 

 
Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za financiranje Grada 
Čakovca Lidija Jaklin. 
 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

 Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna do 
30.06.2017. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
 
Točka 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za 
razvoj Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
 

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za financiranje Grada 
Čakovca Lidija Jaklin.   
 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade 
za razvoj upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
  
 

 
Točka 3. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju IV. Izmjene i dopune 
Urbanističkog plana uređenja Sajmište – II. etapa u Čakovcu Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje 
 

Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i 
europske fondove Ninoslav Šipoš. 
  
           Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prihvaća se izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjene i 
dopune Urbanističkog plana uređenja „Sajmište – II. etapa“ u Čakovcu. 
 Temeljem nacrta konačnog prijedloga i izvješća o provedenoj javnoj raspravi, 
utvrđujem konačni prijedlog IV. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA 
UREĐENJA „SAJMIŠTE – II. etapa“ U ČAKOVCU.  
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 Temeljem odredbe članka 109. st. 6. Zakona o prostornom uređenju (NN RH 
153/13, 65/17), upućujem konačni prijedlog IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana 
uređenja „Sajmište-II. etapa“ u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje. 
 
 
 
Točka 4. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja „Ivanovec – zona male privrede“, Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 
 
          Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i 
europske fondove Ninoslav Šipoš. 
      
          Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
 Prihvaća se Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjene i dopune 
Urbanističkog plana uređenja „Ivanovec – zona male privrede“. 
 Temeljem nacrta konačnog prijedloga i izvješća o provedenoj javnoj raspravi, 
utvrđujem konačni prijedlog IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA 
UREĐENJA „IVANOVEC – zona male privrede“.  
 Temeljem odredbe članka 109. st. 6. Zakona o prostornom uređenju (NN RH 
153/13, 65/17), upućujem konačni prijedlog Izmjene i dopune Urbanističkog plana 
uređenja „Ivanovec – zona male privrede“, Gradskom vijeću na donošenje. 
 
 
 
Točka 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana 
uređenja romskog naselja Kuršanec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
 Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i 
europske fondove Ninoslav Šipoš. 
 
 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 
romskog naselja Kuršanec upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje. 

 
 
Točka 6. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 
„Gospodarska zona Istok – Pustakovec“ Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 
 
 Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i 
europske fondove Ninoslav Šipoš. 
 
 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
 Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona 
Istok – Pustakovec“ upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
 
 



4 
 

Točka 7. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu 
gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017., Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
 Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika 
Grada Čakovca od 1.1.2017. – 30.06.2017. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. 
  
 
 
Točka 8. Upućivanje prijedloga Rješenja o imenovanju članova Komisije za procjenu 
šteta od elementarnih nepogoda Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
 Uvodno obrazloženje dao je Pročelnica Upravnog odjela za upravu Dragica Kemeter. 
  
 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
  
 Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
 
Točka 9. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama 
za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova i Odluke o naknadama za rad u 
trgovačkih društava Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

 
 Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu Dragica Kemeter.  
  
 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u 
upravnim vijećima gradskim ustanova i Odluke o naknadama za rad u trgovačkih 
društava Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
Točka 10. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu 
sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
 Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i 
europske poslove David Vugrinec.  
  
 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja 
boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
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Točka 11. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže 
predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje 
 
 Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i 
europske poslove David Vugrinec.  
  
 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova 
na području Grada Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje. 

 
 
Točka 12. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima 
i postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama, Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
 
 Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu Dragica Kemeter.  
  
 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i 
postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama, upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 

 
Točka 13. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Centra za 
kulturu Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
 Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu Dragica Kemeter. 
  
 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
 Prijedlog Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
 
Točka 14. Donošenje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika 
Uprave Grada Čakovca za školsku godinu 2017/2018. 
 
 Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu Dragica Kemeter.  
  
 Bez rasprave gradonačelnik je donio  
 
 Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Uprave Grada 
Čakovca za školsku 2017./2018. godinu  
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Točka 15. Donošenje Zaključka o zimskoj službi Grada Čakovca – zima 2017/2018. 
 
 Uvodno obrazloženje dao je zamjenik gradonačelnika Mario Medved. 
  
 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

U svrhu nadzora, kontrole i koordinacije tijekom obavljanja poslova čišćenja 
snijega i leda na prometnicama i dr. javnim površinama u nadležnosti Grada Čakovca, 
imenuju se članovi zimske službe grada Čakovca u sastavu: 

 
   

1. Mario Medved, zamjenik gradonačelnika grada Čakovca, za predsjednika  
2. Dražen Barić, priv. pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, za 

zamjenika 
3. Ivica Pongrac, voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo, za 

zamjenika 
4. Damir Šoltić, voditelj Odsjeka za gradnju i održavanje objekata 

komunalne infrastrukture, za člana 
5. Vedran Biševac, savjetnik za komunalno gospodarstvo i javnu nabavu, 

za člana 
6. Vlado Jezernik, referent za prometno i komunalno redarstvo, za člana 
7. Ivan Zadravec, stručni suradnik za komunalno redarstvo, za člana. 

Za poslove nadzora i kontrole, te aktivnog i pasivnog dežurstva u vremenskom 
periodu od 01.11.2017. – 01.04.2018. članovima zimske službe predlaže se isplata 
jednokratne naknade u neto iznosu od 1.000,00 kuna. 

Predsjednik Stožera izuzima se od odredbe o isplati naknade. 
 Obvezuju se članovi Zimske službe grada Čakovca da u skladu s Pravilnikom o 
održavanju cesta (NN RH 90/14), izvrše sve pripremne radove neophodne za 
održavanje prohodnosti javnih cesta i sigurnog odvijanja prometa u zimskom 
razdoblju, izrade Operativni plan održavanja nerazvrstanih cesta na području grada 
Čakovca – zimska služba 2017/2018. te Gradonačelniku Grada Čakovca predlože 
usvajanje istog. 
 
 
 
Točka 16. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih 
Grada Čakovca za 2016., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
 Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za upravu Dragica Kemeter. 
  
 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
 Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 
2016. od 18. rujna 2017. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
Gradonačelnik zaključuje sjednicu stručnog kolegija u 09:30 sati. 
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KLASA: 022-05/17-01/64 
URBROJ: 2109/02-01-17-03 
Čakovec, 21. rujna 2017. 
 
 
              
  PROČELNICA     GRADONAČELNIK 
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.                             Stjepan Kovač, bacc. ing. comp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	D N E V N I    R E D

