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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
s 23. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 5. srpnja 2012. 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 zamjenik 
gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca. Konstatirao je da su kolegiju 
nazočni i novinari. 

Stručnom kolegiju prisustvovali su: predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca 
Gordan Vrbanec, ing. el., zamjenik gradonačelnika Grada Čakovca Zoran Vidović, prist. oec., 
pročelnici upravnih tijela Uprave Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur., Lidija 
Jaklin, univ. spec. oec., Slobodan Veinović, mag. politologije, Antun Gjerapić, mag. ing. 
aedif., Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb., Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb., Marijana 
Pal, univ. spec. oec. te Ivica Pongrac, univ. spec. oec. 
 

Uz materijale, članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija primili su: 
- Izvod iz zapisnika s 22. stručnog kolegija gradonačelnika 

 
Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija na stol su dobili: 

- dopunu dnevnog reda na način da se iza točke 11. dodaje nova točka 12. koja 
glasi:„Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 
„Martane – Istok“ u Čakovcu“ 
 

Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
D N E V N I    R E D 

1. Upućivanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 
2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje   

2. Upućivanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2012. do 30. 
lipnja 2012. i prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća, Gradskom vijeću Grada Čakovca  

3. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune PUP „Sajmište-II. 
etapa“ Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2012.  
5. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Knjižnice 

„Nikola Zrinski“ Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca  
6. Donošenje Zaključka o produženom boravku u školskoj 2012/2013.  
7. Donošenje Zaključka o sufinanciranju manifestacije „Porcijunkolovo 2012.“   
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju domaćinstva 14. Međunarodnog gudačkog 

natjecanja Rudolf Matz  
9. Upućivanje prijedloga: 

a) Suglasnosti na ekonomske cijene programa u jaslicama Dječjeg vrtića 
b) Odluke o izmjeni Odluke o načinu boravka djece s područja Grada Čakovca u 
predškolskim ustanovama, 
c) Načelne suglasnosti na Odluku o utvrđivanju programa u odnosu na vrstu i trajanje 
za pedagošku godinu 2012/2013. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

10. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju ulica u Mačkovcu, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 

11. Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe (LAG), Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje 

12. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 
„Martane – Istok“ u Čakovcu 

 
Točka 1. Upućivanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca 
do 30. lipnja 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
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Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 30.06.2012., upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje. 
 
Točka 2. Upućivanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 
2012. do 30. lipnja 2012. i prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća, Gradskom vijeću 
Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

          Polugodišnje izvješće o svom radu od 1. siječnja 2011. do 30. lipnja 2012., 
KLASE: 021-05/12-01/116, URBROJ: 2109/02-1-12-1, od 2. srpnja 2012. te prijedlog 
Odluke o usvajanju istog, upućujem Gradskom vijeću Grada Čakovca.  
 
Točka 3. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune PUP 
„Sajmište-II. etapa“ Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prihvaća se Izvješće o javnoj raspravi II. Izmjena i dopuna Provedbenog 

urbanističkog plana “Sajmište - II. etapa” u Čakovcu, KLASE: 021-05/07-01/103, 
URBROJ: 2109/2-05-12-10, od 17. svibnja 2012. 
 Temeljem Izvješća o provedenoj javnoj raspravi i pribavljenih mišljenja I 
očitovanja, utvrđuje se konačni prijedlog II. Izmjena i dopuna Provedbenog 
urbanističkog plana “Sajmište – II. etapa”, u Čakovcu te se isti upućuje Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2012.  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio Odluku o izmjenama i dopunama Plana 
nabave za 2012. 
 
Točka 5. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta 
Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ 

Čakovec, koje je Upravno vijeće Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec donijelo na svojoj 
7. sjednici, održanoj 23. travnja 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
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Točka 6. Donošenje Zaključka o produženom boravku u školskoj 2012/2013.  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Zoran Vidović, Branko Šalamon  
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio Zaključak o produženom boravku u 
školskoj 2012/2013. 
 
Točka 7. Donošenje Zaključka o sufinanciranju manifestacije „Porcijunkolovo 2012.“  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Odobrava se sufinanciranje manifestacije „Porcijunkolovo 2012“, iz sredstava 
prikupljenih naplatom parkiranja u Gradu Čakovcu u vremenskom periodu od 1.08. – 
05.08.2012.  

U navedenom vremenskom periodu naplata će se vršiti u sve dane (uključujući 
subotu i nedjelju), u vremenu od 07,00-20,00 sati. 

GKP Čakom d.o.o. će iz prikupljenih sredstava podmiriti troškove djelatnika i 
organizacije parkiranja. 

GKP Čakom d.o.o., obvezuje se podnijeti izvješće gradonačelniku Grada 
Čakovca, o prikupljenim sredstvima u navedenom vremenskom periodu, te proslijediti 
ista Turističkoj zajednici Grada Čakovca. 
 
Točka 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju domaćinstva 14. Međunarodnog 
gudačkog natjecanja Rudolf Matz 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Slobodan Veinović, Branko Šalamon, Gordan Vrbanec 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Grad Čakovec prihvaća domaćinstvo 14. Međunarodnog gudačkog natjecanja 
Rudolf Matz, koje će se održati od 3. do 15. siječnja 2013., a koje će sufinancirati u 
iznosu od 100.000,00 kuna. 
 
Točka 9.a Upućivanje prijedloga Suglasnosti na ekonomske cijene programa u 
jaslicama Dječjeg vrtića, Gradskom vijeću Grada Čakovca 
 
Točka 9.b Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o načinu boravka djece s 
područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama, Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje 
 
Točka 9.c Upućivanje prijedloga Načelne suglasnosti na Odluku o utvrđivanju 
programa u odnosu na vrstu i trajanje za pedagošku godinu 2012/2013., Gradskom 
vijeću Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Slobodan Veinović, Branko Šalamon 
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Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke:  
 
Prijedlog Suglasnosti na ekonomske cijene programa za jaslice Dječjeg vrtića 

Čakovec, koje je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čakovec, predložilo Odlukom KLASE: 
003-06-01/12-200-02, na svojoj 200. sjednici, održanoj 31. svibnja 2012., upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca. 

 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s 

područja Grada u predškolskim ustanovama, upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. 
 

Prijedlog Načelne suglasnosti na programe rada u Dječjem vrtiću Čakovec za 
pedagošku godinu 2012/2013., koje je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čakovec utvrdilo 
Odlukom o utvrđivanju programa u odnosu na vrstu i trajanje za pedagošku godinu 
2012/2013., KLASE: 003-06-01/12-200-02, URBROJ: 2109-73/12-02, od 31. svibnja 2012., 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
Točka 10. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju ulica u 
Mačkovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju ulica u Mačkovcu, upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 11. Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe (LAG), 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe (LAG), upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 12. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana 
uređenja „Martane – Istok“ u Čakovcu 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Zoran Vidović, Branko Šalamon 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Martane – 
Istok“ u Čakovcu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Gradonačelnik je napomenuo da se sve službe Grada Čakovca moraju uključiti u rješavanje 
dokumentacije potrebne za izgradnju srednjoškolskog objekta u Globetki. 
 
Gradonačelnik zaključuje stručni kolegij u 10.03 sati.  
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KLASA: 021-05/12-01/129 
URBROJ: 2109/2-01-12-03 
Čakovec, 5. srpanj 2012. 
 
 
              PROČELNIK                 GRADONAČELNIK 
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.                   Branko Šalamon 


