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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 24. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 26. rujna 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: 
1. Izvod iz zapisnika s 23. stručnog kolegija gradonačelnika 
2. Izvješće o sanaciji opasnih mjesta na području Grada Čakovca (semafori) 
3. Izvješće o radovima na rekonstrukciji Svetojelenske ulice s uređenjem  pješačko 

biciklističkih staza 
4. Sporazum o preuzimanju ugovora i zajedničkom financiranju radova „Rekonstrukcija 

LC 20021 s uređenjem pješačko biciklističkih staza (PBS) u Čakovcu - Svetojelenska 
ulica“ 

5. Izvješće Međimurskih voda d.o.o. o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za 
razvoj 

6. Izvješće o financijskom stanju naplate parkiranja za period 01.01- 30.06.2012. GKP 
„Čakom“ d.o.o. Čakovec  

7. Izvješće o sufinanciranju manifestacije „ljeto u gradu Zrinskih – Dani Porcijunkule 2012“  
8. Izvješće o ljetnim sportskim kampovima u 2012. 
9. Izvješće o obavljenoj reviziji 
10. Izvješće iz projekta „Generation Next at Work“  
11. Izvješće o šteti od elementarnih nepogoda u 2012. 
12. Izvješće o troškovima sanacije u Dječjem vrtiću „Vjeverica“ 
13. Izvješće o adaptaciji Časničkog doma  

 
Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija na stol su dobili: 
 
1. Sporazum o sufinanciranju radova na sanaciji nadvožnjaka u Čakovcu (ŽC 

2020) 
2. Zamjenu Odluke uz točku 1. dnevnog reda 
3. Zamjenu materijala uz točku 12. b „Donošenje Zaključaka iz područja 

društvenih djelatnosti“ 
 

Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju u zakup krovova u vlasništvu Grada Čakovca 
za montažu sunčanih elektrana Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

2. Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje  

3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
doprinosu, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

4. Upućivanje prijedloga Odluke o:  
a) određivanju broja etaža koje se mogu ozakoniti 
b) stavljanju van snage Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone,  
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  Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o financiranju decentraliziranih 
funkcija osnovnih škola u 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

6. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta:  
a) I. Osnovne škole Čakovec; 
b) II. Osnovne škole Čakovec; 
c) III. Osnovne škole Čakovec; 
d) Centra za odgoj i obrazovanje; 
e) Osnovne škole Kuršanec; 
f) Osnovne škole Ivanovec; 
g) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić, 

Gradskom vijeću Grada Čakovca  
7. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Čakovec, 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
8. Upućivanje prijedloga Odluke o upravljanju imovinom groblja u Mihovljanu, Ivanovcu i 

Šandorovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
9. Prethodna suglasnost na promjenu cijene usluge održavanja čistoće i odlaganja 

komunalnog otpada  
10. Upućivanje prijedloga Izmjena Rješenja o imenovanju komisije za utvrđivanje tržišne 

vrijednosti zemljišta u stvarima manjeg značaja, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje  

11. Donošenje Zaključka o:  
a) imenovanju Stožera zimske službe 2012/2013 
b) čišćenju snijega na području Grada Čakovca 

12. Donošenje Zaključaka iz područja:  
a) imovinsko pravnih poslova 
b) društvenih djelatnosti  

 
 
 
Točka 1. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju u zakup krovova u vlasništvu Grada 
Čakovca za montažu sunčanih elektrana Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Slobodan Veinović.  
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o davanju u zakup krovova zgrada u vlasništvu Grada 

Čakovca za montažu sunčanih elektrana, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje, s time da se: 

- u točki IV. Odluke iza riječi „solarnih elektrana“ stavlja točka, a preostali tekst 
se briše. 

- Točka V. mijenja se i glasi „Ovlašćuje se Gradonačelnik, u suglasnosti za 
Komisijom za davanje u zakup krovnih površina zgrada, odredbe javnog 
natječaja i tablicu koji su sastavni dio ove Odluke, dodatno razraditi, precizirati 
i dodati uvjete za koje se ukaže potreba te se potom ovlašćuje sklopiti ugovor 
sa najboljim ponuditeljem u skladu s prijedlogom Komisije za davanje u zakup 
krovnih površina zgrada.“ 

- u cijelom pripadajućem materijalu umjesto riječi „solarno“ koristi riječ 
„sunčano“ u adekvatnom padežu. 
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Točka 2. Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

     Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, upućuje se Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje, s time da se umjesto „50%“ upisuje „25%“. 
 
      
Točka 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom doprinosu,  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, upućuje 
se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. s time da se u novom članku 12. a, 
stavku 2, umjesto „50%“ upisuje „25%“, a u stavku 3 istog članka umjesto „30%“ 
upisuje se „15%“. 

 
 
Točka 4. Upućivanje prijedloga Odluke o:  
 
a) određivanju broja etaža koje se mogu ozakoniti 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
 Prijedlog Odluke o određivanju broja etaža koje se mogu ozakoniti, upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
b) stavljanju van snage Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o vrijednostima jediničnih 
iznosa za položajne zone upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
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Točka 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o financiranju 
decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija 

osnovnih škola u 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 6. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta:  

h) I. Osnovne škole Čakovec; 
i) II. Osnovne škole Čakovec; 
j) III. Osnovne škole Čakovec; 
k) Centra za odgoj i obrazovanje; 
l) Osnovne škole Kuršanec; 
m) Osnovne škole Ivanovec; 
n) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić, 

Gradskom vijeću Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave Gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlozi Prethodnih Suglasnosti na Statute Osnovnih škola kojima je osnivač 
Grad Čakovec, upućuju se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
 
Točka 7. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 
Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Čakovec, upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 8. Upućivanje prijedloga Odluke o upravljanju imovinom groblja u Mihovljanu, 
Ivanovcu i Šandorovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o upravljanju imovinom groblja u Mihovljanu, Ivanovcu i 
Šandorovcu upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
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Točka 9. Prethodna suglasnost na promjenu cijene usluge održavanja čistoće i 
odlaganja komunalnog otpada  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Bez rasprave gradonačelnik je dao prethodnu suglasnost  

na prijedlog novog cjenika održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada za 
mjesne odbore: Kuršanec, Novo Selo na Dravi, Šandorovec, Tototvec, Ivanovec i 
Savska Ves, koji je dostavio GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec, dopisom br. 437/12-D od 
20. rujna 2012. 

 
 
Točka 10. Upućivanje prijedloga Izmjena Rješenja o imenovanju komisije za 
utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta u stvarima manjeg značaja, Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog izmjena Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje tržišne 

vrijednosti zemljišta u stvarima manjeg značaja, zemljišta za koje je na temelju 
posebnog propisa utvrđeno da služi za redovitu uporabu građevine i visine naknade 
najma, zakupa, za osnivanje prava služnosti, prava građenja i za pravo puta, upućuje 
se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
 
Točka 11. Donošenje Zaključka o:  

a) imenovanju Stožera zimske službe 2012/2013 
b) čišćenju snijega na području Grada Čakovca 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio Rješenje o imenovanju Stožera zimske 
službe 2012/2013. 
 
i Zaključak: 

Čišćenje snijega na prometnicama u nadležnosti Grada Čakovca, tijekom zime 
2012/2013. obavljati će sljedeće tvrtke: 
1. Tegra d.d. Mihovljanska 70, Čakovec 
2. A.B. Park d.o.o., S. Kolara 62, Čakovec 
3. GKP „Čakom“ d.o.o., Mihovljanska bb, Čakovec. 

Stožer zimske službe izraditi će do 15. listopada 2012., Operativni plan čišćenja 
snijega i leda na prometnicama i drugim javnim površinama u nadležnosti Grada 
Čakovca, kojim će se obuhvatiti i prometnice preuzete temeljem zakonskih akata od 
strane Županijske uprave za ceste Međimurske županije. 
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Točka 12.  Donošenje Zaključaka iz područja:  
 
a) imovinsko pravnih poslova 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Izmjena Odluke KLASE: 021-05/12-01/104, URBROJ: 2109/02-02-12-07 

od 14. lipnja 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 

 
b) društvenih djelatnost 
 
 
I. Filip Ude – sufinanciranje vrhunskog sportaša 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Filipu Udeu iz Čakovca, kao vrhunskom športašu Grada Čakovca, odobrava se 

isplata iz Proračuna Grada Čakovca, mjesečni iznos od 1000,00 kuna, od rujna 2012. 
do ispunjenja uvjeta iz čl. 6 Odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje vrhunskih 
športaša (Sl. gl. Grada Čakovca 01/08 i 15/08). 
 

 
II. Filip Ude – dodatno financiranje 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o dodatnom financiranju vrhunskog sportaša Filipa Udea upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
III. Raspisivanje natječaja za stipendije 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prihvaća se tekst natječaja za dodjelu stipendija Grada Čakovca, za akademsku 

2012./2013., redovnim studentima na preddiplomskim, integriranim i diplomskim 
studijima.  
 Natječaj iz točke 1. ovog Zaključka objaviti će se najranije u drugoj polovici 
mjeseca listopada 2012.  
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IV. Pomoćnici u nastavi 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Grad Čakovec financirati će troškove mentorstva i polaganja stručnog ispita za 
pomoćnike u nastavi učenicima osnovnih škola kojima je osnivač Grad Čakovec u 
ukupnom iznosu od 1.800,00 kuna po jednom pomoćniku godišnje, što za 15 
pomoćnika u nastavi u školskoj 2012/2013. iznosi ukupno 27.000,00 kuna. 
 
 
V. Zamolbe studenta 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali:  
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Studentici Sari Kokot odobrava se siječanj 2013. kao rok za stjecanje diplome. 

 Sukladno čl. 21. Odluke o stipendiranju studenata, studentica ima obvezu 
povrata primljene stipendije. Ukoliko se studentica nakon stjecanja diplome zaposli na 
području Međimurske županije postoji mogućnosti umanjenja utvrđenog iznosa za 
povrat 50%. 
  Studentima Alenu Agiću, Mariu Buljanu, Bojanu Jaklinu, Ivanu Šardi, Ini Magić, 
Ireni Igrec i Petru Žiniću priznaje se odstupanje do šest mjeseci te se studenti 
oslobađaju obveze povrata iznosa primljene stipendije.  

Student Gabrijel Kovačić ima obvezu povrata primljene stipendije. Ukoliko 
student dostavi službenu dokumentaciju o stjecanju diplome, postoji mogućnost 
umanjena utvrđenog iznosa za povrat za 50%. 
 Studenti Bruno Radotić i Maja Car imaju obvezu vraćati utvrđeni iznos 
primljene stipendije najkasnije od 2014. 
 Studenti su obvezni za razdoblje odgode dostaviti službenu dokumentaciju o 
statusu studenta ili potvrdu HZZ-a. 
 Studentima se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostaviti zahtjev za 
produženjem istog. Ukoliko se student zaposli, ima obvezu započeti vraćati utvrđeni 
iznos i prije odobrenog roka. 
 
 

Gradonačelnik predlaže donošenje sljedećeg Zaključka:  
 
Zaštitarsko ekološkoj udruzi „Prijatelji životinja i prirode“ Čakovec, odobrava 

se privremeno korištenje dijela javne zelene površine na kat. čest. 323/3, k.o. Čakovec, 
veličine 30x30 m2, u svrhu vođenja skloništa za životinje.  
 Upravni odjel za komunalno redarstvo obvezuje se opozvati Dopunsko rješenje 
KLASE: UP/I350-01/01-01/78, URBROJ: 2109/2-05-02-03, od 16. kolovoza 2002. te 
donijeti novo Rješenje kojim se odobrava privremeno korištenje dijela javne zelene 
površine iz točke I. ovog Zaključka.  
 
 
Gradonačelnik zaključuje stručni kolegij u 09.55 sati.  
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KLASA: 021-05/12-01/149 
URBROJ: 2109/2-01-12-03 
Čakovec, 26. rujan 2012. 
 
 
              PROČELNIK                 GRADONAČELNIK 
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.                   Branko Šalamon 


