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Z A P I S N I K 
s 1. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 21. rujna  2017. u Gradskoj 

vijećnici Grada Čakovca, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 9:00 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 Procjeni 
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 
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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 

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.“ 
 

Stjepan Kovač: Dobar dan. Pozdrav svim prisutnima na prvom stručnom kolegiju 
zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada 
Čakovca. Materijale i dnevni red i materijale za ovaj kolegij ste dobili. Pa prije nego 
krenemo po dnevnom redu imamo jednu izmjenu. Točka 14. Prijedlog Odluke i 
procjene rizika od velikih nesreća za Grad Čakovec, to ćemo skinuti s dnevnog reda. 
Znači, imamo izmijenjeni dnevni red sa 16. točaka. Pa bi evo nakon ove izmjene 
krenuli po dnevnom redu. 

 
Točka 1. Upućivanje prijedloga Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o 
izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2017., Gradskom vijeću Grada 
Čakovca 

 
Lidija Jaklin: Sukladno Zakonu o proračunu obavezni smo izraditi polugodišnje 
izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čakovca. Kao što je to bilo i kod planiranja 
poračuna za 2017. godinu u proračun Grada uneseni su svi prihodi i rashodi tih način 
proračunskih korisnika, pa je tako navedeno i u izvršenju. U općem djelu daju se i 
podaci izvšrenja za predhodnu proračunsku godinu. 

 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem. 

 
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. 
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Točka 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
naknadi za razvoj Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Lidija Jaklin: Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati 
naknade za razvoj glasi: članak 4 mijenja se i glasi: ukupna prikupljenja sredstva 
naknade za razvoj raspoređuju se i troše za sufinanciranje i dovršenje komunalnih 
vodnih građevina na području Grada Čakovca, te za otplatu kredita i ostalih 
financijskih obraza Međimurskih voda namijenjenih financiranju navedenih građevina 
prema sklopljenim sporazumima između Grada Čakovca i Međimurskih voda. Radi 
se o tome da je od naknade za ravoj prikupljeno previše sredstava po osnovu 
dravskog bazena, a da po nekim ostalim kategorijama postoje određeni dugovi. Ovim 
izmjenama napraviti će se to da će se naknada moći koristiti prema trenutnim 
potrebama, odnosno izbacuju se, brišu dosadašnji postoci namjenskog trošenja te 
naknade. 

 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem. 

 
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 

 
Ninoslav Šipoš: Održana je javna rasprava u sklopu koje i javno izlaganje. 
Odrađene su primjedbe sastavljanja izvješća o javnoj raspravi koje je objavljeno na 
webu Grada Čakovca. Također izrađen nakon toga nacrt konačnog prijedloga plana 
kojega gradonačelnik nakon što ga prihvati šaljemo na gradsko vijeće. 

 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem. 
 

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. 

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 3. uređenja „Sajmište-II. etapa“ u Čakovcu, Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
 

 



4 
 

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

 
Ninoslav Šipoš: Ista stvar kao i sa predhodnom točkom. Sva procedura je održana u 
zakonskom roku i javna rasprava i javno izlaganje, obrađenje primjedbe, sastavljeno 
izvješće o javnoj raspravi koje je objavljeno na webu. Gradonačelnik kad prihvati 
nacrt konačnog prijedloga šalje se na gradsko vijeće na donošenje. 

 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem. 
 

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 
 
Ninoslav Šipoš: Predmetnu odluku je Gradsko vijeće već donijelo, ali je proteklo 
dvije godine od, dakle nismo objavili javnu raspravu i donijeli plan pa se mora odluka 
ponoviti. Razlog ne donošenja je: tražili smo sredstva za parcelaciju i izradu plana i 
dobili od ministarstva graditeljstva 100.000 kn. Odluka od srpnja i sredstva su prije 
neki dan sjela na račun grada. 

 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem. 

 
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 

 
Ninoslav Šipoš: Isto se odluka mora ponoviti jer je proteklo dvije godine od njenog 
donošenja. U međuvremenu je donesen novi propis Zakon o prostornom uređenju, 
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pa se također zbog toga mora izmijeniti odluka. Mislim odluka je identična samo se 
mora donijeti još jedamput. 

 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem. 
 

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. 

 
 

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 

 
Stjepan Kovač: Kao i svake godine ovdje je polugodišnje izvješće o radu 
gradonačelnika tj. mene što se sve u toku tih 6. mjeseci radilo. Izvješće je iscrpno, 
vrijedi ga pročitati tako da preporučam svima da ga pročitaju. Zahvaljujem. 
 

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 

 
Dragica Kemeter: Prema metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda 
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave mora imenovati ovu komisiju koju je 
već gradonačelnik utvrdio ovog ljeta. 

 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem. 

 
 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 nadzornim odborima trgovačkih društava Grada 
Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
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Dragica Kemeter: Kratko prema mišljenu ministarstva, nadležnog ministarstva 
uprave i vijećnici gradskog vijeća sada mogu biti članovi upravnih vijeća gradskih 
ustanova i nadzornih odbora gradskih poduzeća. U tom smislu moramo uskladiti 
naše odluke i isto tako promijeniti da više nije Dječji vrtić Čakovec, nego Dječji vrtić 
Cipelica i Cvrčak. 

 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem. 

 
 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
 Prijedlog 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, 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 

 
David Vugrinec: Ovom izmjenom odluka o načinu sufinanciranja boravka djece u 
vrtićima na području Grada Čakovca reguliramo dvije stvari: 1. stvar je ta da nam se 
pojavio novi privatni Dječji vrtić „Hižica“ kojem tom odlukom omogućujemo 
sufinanciranje djece koja borave u njemu. To je bivši obrt dadilja. 2. stvar je koja 
reguliramo je plaćanje, odnosno sufinanciranje djece čiji roditelji ili jedan od roditelja 
radi u inozemstvu, a ima i dalje prijavljeno prebivalište ili boravište na području Grada 
Čakovca. Po staroj odluci ti roditelji, odnosno ta djeca bila su isključena iz 
sufinanciranja. Međutim osobe koje rade u inozemstvu sad mogu plaćati porez u 
Republici Hrvatskoj, odnosno Gradu Čakovcu te diskriminatorno prema njima da im 
se boravak u vrtićima ne sufinancira. 

 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem. 

 
 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. 
 

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

 
David Vugrinec: Ovom odlukom regulira se pojavljivanje novog dječjeg vrtića na 
području Grada Čakovca. On se uvrštava u mrežu. 

 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem. 

 
 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
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 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 

 
Dragica Kemeter: U cijelom ovom pravilniku umjesto riječi najam ide riječ zakup. 
Dakle, naloženo od Ureda Državne uprave koji je zatražio mišljenje Ministarstva 
pravosuđa. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem. 

 
 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 

 
Dragica Kemeter: Sukladno Zakonu o upravljanju javnim ustanovama u kulturi ovo 
vijeće imenuje, dakle predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. U tom smislu, 
eto gradonačelniče možete to uputiti Gradskom vijeću. 

 
 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. 

 
Dragica Kemeter: Radi se o programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja koje 
moramo imati sukladno članku 81, stavak 1 Zakona o službenicima i namještenicima 
u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. 

 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio Program stručnog osposobljavanja i 
usavršavanja službenika Uprave Grada Čakovca za školsku 2017./2018. godinu. 

 
 
Točka 15. Donošenje Zaključka o zimskoj službi Grada Čakovca – zima 
2017/2018. 
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Mario Medved: U svrhu nadzora, kontrole i koordinacije tijekom obavljanja poslova 
čišćenja snijega i leda na prometnicama i drugim javnim površinama u nadležnosti 
Grada Čakovca, predlaže se imenovanje članova zimske službe Grada Čakovca u 
sastavu: Mario Medved – predsjednik, Dražen Barić – zamjenik, Ivica Pongrac – 
zamjenik, Damir Šoltić, Vedran Biševac, Vlado Jezernik i Ivan Zadravec – članovi. Za 
poslove nadzora i kontrole, te aktivnog i pasivnog dežurstva i vremenskom periodu 
od 1.11.2017. do 1.4.2018. članovima zimske službe predlaže se isplata jednokratne 
naknade u neto iznosu od 1.000 kn, a predsjednik stožera izuzima se od odredbe o 
isplati naknade. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem. 
 

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 
 
Dragica Kemeter: Zamjenica predjesjednika sazvala je sjednicu, s obzirom da s 
predsjednikom nismo uspjeli ustupiti u kontakt u roku ovog ljeta. Iznjela je izvješće o 
radu Savjeta mladih koje upućujemo gradskom vijeću. 
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Stjepan Kovač: Zahvaljujem. 
 

 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. 
 
Stjepan Kovač: Zahvaljujem svima na ovom 1. stručnom kolegiju zamjenika 
gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca i vidimo 
se idući četvrtak na Gradskom vijeću Grada Čakovca. Zahvaljujem. 
 
Gradonačelnik zaključuje sjednicu stručnog kolegija u 09:30 sati. 
 
 
KLASA: 022-05/17-01/64 
URBROJ: 2109/02-01-17-02 
Čakovec, 21. rujna 2017. 
 
 
              
  PROČELNICA     GRADONAČELNIK 
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.                             Stjepan Kovač, bacc. ing. comp. 
 
 


