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Z A P I S N I K 
s 23. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 22. studenog  2016. u 

Gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 9:30 
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., David Vugrinec, mag. nov., voditeljica Jedinice za unutarnju 
reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec. te Dražen Barić, mag. ing. traff. 
 

Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca 
za 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Čakovca za 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje  

3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:  
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 

Čakovca za 2016., 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016., 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016., 
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016., 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016. 

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

decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2016. Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje 

5. Upućivanje prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2017. s 
projekcijom Proračuna za 2018. – 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje  

6. Upućivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2017. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

7. Upućivanje prijedloga: 
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 

Čakovca za 2017.,  
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 

2017., 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017., 
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017., 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2017., 
f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2017., 

  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
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8. Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2017. Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje  

9. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne 
manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu 
Čakovcu za 2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

10. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 
2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

11. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje 

12. Upućivanje prijedloga Odluke i Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada 
Čakovca za 2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

13.  Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora 
u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje  

14. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu 
poslovnih prostora i korištenju drugih prostora Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje 

15. Upućivanje prijedloga Odluke o dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

16. Upućivanje prethodne Suglasnosti na: 
a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2016., 
b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2017. 

       Gradskom vijeću Grada Čakovca 
17. Donošenje Odluke o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne 

vatrogasne postrojbe Čakovec  
18. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji 

između Grada Čakovca i Grada Rivne Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje  

19. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i 
dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec Gradskom vijeću 
Grada Čakovca 

20. Upućivanje prijedloga Analize sustava civilne zaštite na području Grada 
Čakovca za 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

21.  Upućivanje prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada 
Čakovca za 2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

22. Upućivanje prijedloga Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 
komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Čakovca 
za period od 2016. – 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

23. Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce 
porotnike Općinskog suda u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 

24. Donošenje Plana prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2017. 
25. Donošenje Plana prijma na stručno osposobljavanje u Upravi Grada Čakovca 

bez zasnivanja radnog odnosa za 2017. 
26. Davanje Suglasnosti na: 

a) Program redovnog uređenja i održavanja groblja u 2017. 
b) Plan investicijskog održavanja groblja u 2017. 
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27. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima 
na području Grada Čakovca  

28. Donošenje Zaključka o: 
a) rasporedu na rang listi kandidata za stipendije 2016/2017. 
b) zamolbama studenata 

29. Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na 
području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

30. Upućivanje prijedloga Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja prema 
priloženom „Opisu projekta/operacije“ unutar mjere 07 „Temeljem usluge i 
obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za 
razdoblje 2014-2020. na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje 

31. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja „Blok 1“ Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

32. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja Ivanovec – zona male privrede Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 

 
Članovima Gradonačelnikovog stručnoga kolegija dostavlja se: 

1. Izvod iz zapisnika sa 22. gradonačelnikovog stručnoga kolegija  
2. Izvješće o sportskim kampovima „Svaki tjedan sport jedan 2016.“ 
3. Planovi poslovanja za 2017.: 

a) GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec 
b) GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec 
c) GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec 
d) „Čakra“ d.o.o. Čakovec 

4. Planovi poslovanja za 2017.: 
a) Dječji vrtić Cipelica  
b) Dječji vrtić Cvrčak 
c) Knjižnica ''Nikola Zrinski'' Čakovec 
d) Centar za kulturu Čakovec 
e) Pučko otvoreno učilište Čakovec 

 
 
Stjepan  Kovač: Dobar dan, pozdrav svima na 23. stručnom kolegiju zamjenika 
gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca. Dnevni 
red i materijale uz dnevni red za ovaj 23. stručni kolegij ste dobili, pa predlažem da 
krenemo po dnevnom redu.  
 
Točka 1. Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada 
Čakovca za 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Lidija Jaklin: Ovo su ovogodišnje druge izmjene i dopune, prve su bile donesene u 
7. mjesecu, u odnosu na te prve izmjene proračun Grada Čakovca za 2016. godinu 
koregira se za cirka 3.3 milijuna kuna, znači u odnosu na rebalanse sedmog mjeseca 
veći je za taj iznos. Manje-više su izvršene korekcije u plus i minus, znači povećanje i 
smanjenje po pozicijama prihoda i rashoda, u računu finaciranja korekcija je vidljiva 
na dijelu primitaka od zaduživanja. gdje se uz povlačenje kreditnih sredstava 
evidentira i prihode od faktoringa dok se u rashodima isto tako evidentira i potreban 
rashod za faktoring. 



4 
 

Stjepan Kovač: Zahvaljujem. Upućujem prijedlog odluke i izmjene i dopuna 
Proračuna Grada Čakovca za 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
Točka 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2016. Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. 
 
Lidija Jaklin: To je odluka koja prati izmjene i dopune proračuna, mijenja se samo 
članak 1. koji detaljno obrazlaže primitke od zaduživanja. Zadnji put nam je 
Ministarstvo finacija bilo sugerirano da se u odluci o izvršavanju proračuna, ti primitci 
zaduživanja moraju biti transparentni i vidljivi pa se sad to ovom izmjenama radi. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem. Upućujem prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2016. Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na usvajanje. 
 
 
Točka 3.  Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:  

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Grada Čakovca za 2016., 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za   
2016., 

c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016., 
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016., 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016. 

 
Dražen Barić: Dakle sukladno izmjenama i dopunama proračuna, potrebno je bilo 
sve ove programe usuglasiti i posložiti brojkama tako da je to napravljeno i tu su u 
prijedlogu. 
 
David Vugrinec: Iste stvari što se tiče kulture, sporta i socijalne zaštite. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem. Upućujem točku 3. Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. 
 
 
Točka 4. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2016. Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje 
 
David Vugrinec: Ovo odluku potrebno je donijeti kako bi se uskladili iznosi planirani 
odlukom koja je donesena u svibnju, s iznosima i izvšenjima pojedinih planiranih 
aktivnosti, a usklađivanje je potrebno zbog toga što su napravljene nekakve uštede 
te se novac koji je dobiven od države preusmjerio na nekakve druge investicije. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem, upućujem prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2016. Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
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Točka 5. Upućivanje prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2017. s 
projekcijom Proračuna za 2018. – 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje. 
 
Lidija Jaklin:  Uz proračun za 2017. donose se projekcije za 2018. – 2019. godinu, 
iznos za sve tri godine su niži nego je to iznos rebalansa za 2016. godinu, zbog 
same neizvjesnosti planiranja poreznih prihoda zbog predstojeće porezne reforme, 
tako da su prilično pažljivo planirani i srezerom planirani ovi porezni prihodi. Od 
kreditnih sredstava tijekom 2017. samo će se povući razlika kredita, koji će ostati 
neiskorišten u ovoj godini za ceste, a u naredne dvije godine ne planira se novo 
kreditno zaduživanje. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem,upućujem točku 5. Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje. 
 
 
Točka 6. Upućivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca 
za 2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Lidija Jaklin:  Opet dokument koji nužno prati i u skladu je sa zakonom za proračun 
Grada za 2017., 2018. i 2019. godinu. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem, upućujem prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna 
Grada Čakovca za 2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 7.Upućivanje prijedloga: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2017.,  

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2017., 

c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017., 
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017., 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca 

za 2017., 
f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca 

za 2017., 
 
Dražen Barić: Dakle, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu potrebno je uz 
proračun za 2017. napraviti program gradnje objekata i uređaja komunlane 
infrastrukture, tako kako i program održavanja komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca. To je napravljen i takav prijedlog se upućuje Gradskom vijeću na usvajanje. 
 
David Vugrinec: Iste stvar se odnosi na kulturu, sport, socijanu zaštitu, tehničku 
zaštitu, to su dokumenti koji prate proračun, određuju trošenje sredstava za te 
namjene. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem i upućujem točku 7. Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. 
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Točka 8. Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2017. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Dragica Kemeter: Radi se o sredstvima koja su potrebna za redovito financiranje 
političkih stranaka i predstavnika s liste grupe birača, a to nam je tradicionalnih 
40.000,00 kuna. Točno izračunato, jednaki iznos 1843,32 i takozvanom 
podzastupljenom spolu ili ti ga ženama dodaje se 184,33 kune. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem, upućujem točku 8. Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. 
 
 
Točka 9. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja Vijeća romske 
nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne 
manjine u Gradu Čakovcu za 2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje. 
 
Dragica Kemeter: I jednu i drugu grupaciju imamo temeljem izbora, i isto tako 
tradicionalno vijeću romske nacionalne manjinje i predstavniku osiguravamo sredstva 
za rad i administrativni dio te njihove programe, znači vijeću 25.000,00 kuna plus 
5000,00 kuna, a predstavniku 2500,00 plus 500,00 kuna. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem, upućujem točku 9. Gradskom vijeću na usvajanje. 
 
Točka 10. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta 
mladih za 2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  
  
Dragica Kemeter: Kao i prethodnom dvije točku tako i ova, usklađene su sa 
proračunom, naravno i rezultat su proračuna. Osigurava se 15.000,00 kuna za rad 
Savjeta mladih Grada Čakovca. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem i upućujem odluku usvajanja Programa rada Savjeta 
mladih za 2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
Točka 11. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Ninoslav Šipoš: Radi se o donošenju Urbanističkog plana dakle izmjene i dopune 
kod Policijske uprave, predlaže se gradonačelniku usvajanje nacrta konačnog 
prijedloga prostornog plana, zajedno s izvješćem o javnom raspravi i da se dalje 
pošalje na Gradsko vijeće, a suština izmjene plana je korekcija uličnog koridora. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem, upućujem točku 11. Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. 
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Točka 12. Upućivanje prijedloga Odluke i Plana upravljanja imovinom u 
vlasništvu Grada Čakovca za 2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 
 
Ninoslav Šipoš:  Vrlo opsežan materijal, elaborat kojega bi bilo dobro svi prouče jer 
se radi u gradskoj imovini. Strategijom razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. 
je usvojena, dakle unutar strategije je bila i strategija upravljanja i raspolaganja 
imovinom Grada. A temeljem strategije razvoja propisano je donošenje ovakvog 
plana upravljanja godišnjeg, o čemu treba i poslije sastaviti izvješće, nakraju godine. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljuem, upućujem točku 12. Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. 
 
 
Točka 13. Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku 
dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje 
udrugama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
 
Ninoslav Šipoš: Grad Čakovec je do sad dodijeljivao prostore udrugama na temelju 
odluke o zakopu poslovnih prostora. Međutim je došlo do toga temeljem i preporuke 
državnog ureda za reviziju i drugih pravnih temelja kao strategija opet raspoloaganja 
imovinom i zakon o opravljanju i raspolaganju imovinom da se ovakva odluka mora 
donijeti posebno, o dodjeli prostora udrugama. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem, upućujem točku 13. Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. 
 
 
Točka 14. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje 
 
Ninoslav Šipoš: Ovdje se radi o usklađivanju, naime prethodna odluka je izuzeta iz 
ove odluke pa se onda ova odluka o izmjenama, dakle donosi se nova odluka o 
izmjenama gdje je ova prethodna odluka izuzeta, kao mora se izmjeniti na takav 
način.  
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem, upućujem točku 14. Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. 
 
Točka 15. Upućivanje prijedloga Odluke o dopunama Odluke o ugostiteljskoj 
djelatnosti Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Ninoslav Šipoš: Ovo je inicijativa gradonačelnika da se odluka koja je donešena 
prošle godine izmjeni na način da se za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine 
restorana koji su uređeni za održavanje većih svećanosti i povremenih događanja, 
dakle za veći broj gostiju, izuzme iz obaveze angažiranja zaštitarske službe. O tome 
je i koalicijska uprava rekla svoje. Nije bilo nikakvih izgreda na takvim lokalima i 
ovakva odluka ide u tom smjeru. 
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Stjepan Kovač: Zahvaljujem, upućujem točku 15. Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. 
 
 
Točka 16: Upućivanje prethodne Suglasnosti na: 

a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2016., 
b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2017. 

Gradskom vijeću Grada Čakovca 
 
David Vugrinec: Prema sporazumu osnivanja JVP upravno vijeće podnosi izvješće 
na prijedlog zapovjednika programa rada i financijski plan na prethodnu suglasnost 
osnivača. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem, upućujem točku 16. a i b, Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. 
 
 
Točka 17. Donošenje Odluke o imenovanju zapovjednika i zamjenika 
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. 
 
David Vugrinec: Upravno vijeće JVP u rujnu je raspisalo natječaj za zapovjednika i 
zamjenika. Za zapovjednika Mladen Kanižaj, a za zamjenika zapovjednika Robert 
Meglić. 
 
Stjepan Kovač: Donosim odluku, znači o imenovanju zapovjednika i zamjenika 
zapovjednika JVP Čakovec. Znači za zapovjednika gospodin Mladen Kanižaj i 
zamjenika zapovjednika JVP gospodin Robert Meglić. 
 
 
Točka 18. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i 
suradnji između Grada Čakovca i Grada Rivne Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje 
 
Dragica Kemeter:  Dakle Grad Rivne dostavio je dopis veleposlanstvu Republike 
Hrvatske u Ukrajini, kojim traži pobratinjeni grad u Republici Hrvatskoj, pa smo tako, 
eto pojavili mi kao varijanta za pobratinjenje i sklapanje povelje. Prijedlog odluke 
predlažemo gradonačelniče uputite Gradskom vijeću. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem, upućujem točku 18. Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. 
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Točka 19. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama 
i dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec Gradskom vijeću 
Grada Čakovca 
 
David Vugrinec:  Centar za odgoj i obrazovanje želi od Ministarstva socijalne politike 
mladih dobiti rješenje o provođenju poludnevnog boravka za još 5 osoba, odnosno 
povećanje usluge s postojećih 20 na 25 korisnika da bi to rješenje dobili, moraju 
mjenjati statut. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem, upućujem točku 19. Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. 
 
 
Točka 20. Upućivanje prijedloga Analize sustava civilne zaštite na području 
Grada Čakovca za 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Dražen Barić: Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite napravljen je prijedlog 
analize sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2016. pa predlažemo 
gradonačelniku da takvu analizu da na Gradsko vijeće na usvajanje. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem, upućujem točku 20. Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. 
 
Točka 21. Upućivanje prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na 
području Grada Čakovca za 2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 
 
Dražen Barić: Isto tako, temeljem Zakona o sustavu civine zaštite napravljen plan za 
2017., pa upravni odjel predlaže gradonačelniku da takav plan daje Gradskom vijeću 
na usvajanje. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem, upućujem točku 21. Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. 
 
 
Točka 22. Upućivanje prijedloga Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti 
obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području 
Grada Čakovca za period od 2016. – 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 
 
Dragica Kemeter: Dakle predlažemo da bude to Tegra d.o.o Mihovljanska  70 
Čakovec, po cijeni ponude od 14.592.218,91 kuna bez PDV-a. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem, upućujem točku 22. Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na usvajanje. 
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Točka 23. Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za 
suce porotnike Općinskog suda u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje 
 
Dragica Kemeter: S obzirom da je istekao četverogodišnji mandat, sukladno članku 
119. Zakona o sudovima, županijska skupština po pribavljenim prijedlozima, između 
ostalog i našeg Gradskog vijeća, dakle, imenuje suce porotnike. U tom smislu 
raspisali smo javni poziv, dobili zainteresirane kandite i takav prijedlog odluke 
gradonačelniče predlažemo da uputite gradskom vijeću. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem, upućujem točku 23. Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. 
 
 
Točka 24. Donošenje Plana prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2017. 
 
Stjepan Kovač: Donosim Plan prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2017. 
 
 
Točka 25. Donošenje Plana prijma na stručno osposobljavanje u Upravi Grada 
Čakovca bez zasnivanja radnog odnosa za 2017. 
 
Stjepan Kovač: Donosim Plana prijma na stručno osposobljavanje u Upravi Grada 
Čakovca bez zasnivanja radnog odnosa za 2017. 
 
 
Točka 26. Davanje Suglasnosti na: 

a) Program redovnog uređenja i održavanja groblja u 2017. 
b) Plan investicijskog održavanja groblja u 2017. 

 
Dražen Barić: Dakle, temeljem prijedloga gradskog komunalnog poduzeća Čakom, 
napravljena su dva plana, jedan je plan investicijskog održavanja, drugi je program 
redovitog uređenja održavanje groblja, te se takav prijedlog daje na gradonačelniku 
na daljnje postupanje. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem, dajem suglasnost na program redovnog uređenja i 
održavanje groblja za 2017., i pod b) plan investicijskog održavanja groblja u 2017. 
 
 
Točka 27. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim 
parkiralištima na području Grada Čakovca  
 
Dražen Barić:  Temeljem zamolbe Županijske bolnice u Čakovcu, te stanara u ulici 
Stjepana Radića u Čakovcu, predlaže se izmjene Pravilnika tj. predlaže se proširenje 
naplate parkiranja u Gradu Čakovcu na definiranim područjima, pa predlažemo 
gradonačelniku da donose, da izmjeni takav Pravilnik. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem, donosim odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o javnim 
parkiralištima na području Grada Čakovca. 
 



11 
 

Točka 28. Donošenje Zaključka o: 
  a) rasporedu na rang listi kandidata za stipendije 2016/2017. 

  b) zamolbama studenata 
 
David Vugrinec: Tijekom desetog mjeseca ove godine proveden je natječaj za 
stipendiranje u akademskoj godine 2016./2017., komisija za stipendije je odlučivala o 
novopristiglim zamolbama kao i zamolbama studenata koji već dobivaju vezani su od 
odgodu povrata, odnosno nevraćenih stipendija, prema kriteriju uspjeha prijavilo se 
82 osobe za nove stipendije i 78 je zadovoljavalo kriterije, a temeljem socijalnog 
statusa 5 prijavljenih, 3 zadovoljavaju kriterije. U proračunu za ovu godinu osigurano 
je 2.300.000,00 kuna, a u proračuna za sljedeću godinu za stipendiranje studenata s 
područja Grada Čakovca predviđeno je 2.500.000,00 kuna. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem, donosim Zaključak o rasporedu na rang listi kandidata 
za stipednije 2016/2017., također donosim zaključak o zamolbama studenata. 
 
 
Točka 29. Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim 
cestama na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 
 
Dražen Barić: Temeljem odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada 
Čakovca, bilo je potrebno napraviti registar tih nerazvrstanih cesta, taj registar je 
napravljen i predlažem se gradonačelniku da takav prijedlog o izmjenama i 
dopunama odluke da Gradskom vijeću na usvajanje. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem, upućujem prijedlog Odluke o dopuni Odluke o 
nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. 
 
 
Točka 30. Upućivanje prijedloga Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja 
prema priloženom „Opisu projekta/operacije“ unutar mjere 07 „Temeljem 
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH 
za razdoblje 2014-2020. na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje 
 
Ninoslav Šipoš: Gradsko vijeće treba dati suglasnost za tu spomenutu provedbu 
ulaganja prema mjeri 07 za razvoj ruralnih područja, radi se o zoni Brezje, dakle o 
gradnji ceste u zoni Brezje – Mihovljan. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem, upućujem točku 30. Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. 
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Točka 31. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja „Blok 1“ Čakovec Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje 
 
Ninoslav Šipoš: To je izmjena urbanističkog plana za „Blok 1“ koji je zapravo, u 
kojem i naša zgrada uprave, to je ovaj tu centralni dio. Već se duže razgovara o 
potrebi donošenja tog plana za neke parcele koje su to navedene, jedna od njih je, 
dakle traži slastičarna „Shock“ nadogradnju određenog prostora u kojem je puno 
govora i dogovora bilo s konzervatorima, zatim traži ovaj susjed naš, Gradske 
uprave, tu također ima neku građevinsku dozvolu za koji bi htio određene izmjene a i 
nas interesira kao Gradsku upravu izgradnja tu nekih dvorišnih objekata di bi mogli 
povećati kvadraturu u tom bloku. Pa se onda predlaže izmjena ovakva izmjena plana. 
Dakle odluka o pokretanju izmjene plana. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem, upućujem točku 31. Gradsko vijeću Grada Čakovca na 
donošenje. 
 
 
Točka 32. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja Ivanovec – zona male privrede Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje 
 
Ninoslav Šipoš: Osnovni razlog pokretanja ove izmjene plana je usklađivanje sa 
provedbenim odredbama prostornog plana, uređenja grada. Naime, tu bi se mogao 
povećati neznatno koeficijent izgrađenosti što interesira određene aktere, poslovne 
subjekte u toj zoni male privrede Ivanovec. Osim toga da se kompletna zona na neki 
način analizira, da se poboljša uvjet odvijanja prometa, izgradnja parkirališta dozvoli i 
unaprijedi i poboljša funkcionalnost u kompletu predmetne gospodarske zone, 
propisati mjere zaštite od nepovoljnih ekoloških utjecaja u odnosu na kontakt na 
stambenu zonu. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem, upućujem točku 32. Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. Time smo evo iscrpili dnevni red 23. stručnog kolegija zahvaljujem 
svima i vidimo se na Gradskom vijeću. Hvala. 
 
 

 
KLASA: 021-05/16-01/247 
URBROJ: 2109/02-01-16-02 
Čakovec, 22. studeni 2016. 
 
 
              PROČELNICA     GRADONAČELNIK 
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.                             Stjepan Kovač, bacc. ing. comp. 
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