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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
s 25. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 30. listopada 2012. u Gradskoj 

vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15,  
s početkom  u 11.00 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., Marijana Pal, univ. spec. oec. te Ivica Pongrac, 
univ. spec. oec.. Stručnom kolegiju bio je prisutan predsjednik Upravnog vijeća Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovec Mario Medved, ing. inf. tech., Mladen Kanižaj predloženi 
kandidat za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. 
 

Uz materijale, članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija primili su Izvod iz 
zapisnika s 24. stručnog kolegija gradonačelnika 

  
Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija na stol su dobili Dopunu materijala 

uz točku 16. dnevnog reda 
 

Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Upućivanje prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2013. s projekcijom 
Proračuna za 2014 - 2015. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

2. Upućivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

3. Upućivanje prijedloga: 
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2013. 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2013. 
d) Programa javnih potreba u športu za 2013. 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2013. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

4. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

5. Davanje Suglasnosti na Plan redovnog održavanja groblja za 2013. i Plan investicijskog 
održavanja groblja za 2013.  

6. Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013., Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje  

7. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u 
Gradu Čakovcu u 2013., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

8. Donošenje Odluke o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovec  

9. Upućivanje prijedloga Odluke o povjeravanju „Sajmišta“ na upravljanje, korištenje i 
zasnivanje prava građenja Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

10. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
doprinosu Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
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11. Upućivanje prijedloga: 
a) Odluke o razmatranju stanja zaštite i spašavanja Stožera zaštite i spašavanja i 

zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca; 
b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada 

Čakovca, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

12. Donošenje Zaključka o usvajanju Operativnog plana čišćenja snijega na području 
Grada Čakovca  

13. Donošenje Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije umjetnina, knjiga, tiskanih 
publikacija i darova  

14. Donošenje Zaključka o otpisu potraživanja  
15. Upućivanje prijedloga Izmjena Rješenja o imenovanju predsjednice i članova gradskog 

povjerenstva za ravnopravnost spolova, Gradskom vijeću Grada Čakovca  
16. Upućivanje prijedloga Odluke o odobravanju sklapanja Sporazuma o potpori od strane 

jedinica lokalne samouprave između Međimurskih voda d.o.o., Grada Čakovca, Općine 
Nedelišće, Grada Preloga i EBOR-a, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

 
 
 
Točka 1. Upućivanje prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2013. s 
projekcijom Proračuna za 2014. -  2015. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke i Proračun Grada Čakovca za 2013. s projekcijom Proračuna 

za 2014. – 2015. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 
2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013., upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 

 
Točka 3.  
a) Upućivanje Prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2013. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 

Čakovca za 2013., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
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b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
 Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2013., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 

 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2013. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2013., upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
 
d) Programa javnih potreba u športu za 2013. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2013., upućuje se Gradskom 

vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 

 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2013. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2013., upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 4. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
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Bez rasprave Gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Grada Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje, pod 
uvjetom da se do sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca pribave sve potrebne 
suglasnosti.  
 
 
Točka 5. Suglasnost na Plan redovnog održavanja groblja za 2013. i Plan 
investicijskog održavanja groblja za 2013.   
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Bez rasprave gradonačelnik je dao Suglasnost  na Plan redovnog održavanja 
groblja za 2013. i Plan investicijskog održavanja groblja za 2013., koji je GKP „Čakom“ 
d.o.o. dostavio Gradu Čakovcu 25. listopada 2012.   
 
 
Točka 6. Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013. Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013., upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 7. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne 
manjine u Gradu Čakovcu u 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u 

Gradu Čakovcu u 2013., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 8. Donošenje Odluke o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika 
Javne vatrogasne postrojbe Čakovec  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Mladen Kanižaj, Branko Šalamon. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeću Odluku:  
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Mladen Kanižaj iz Preloga, Miroslava Krleže 3, imenuje se zapovjednikom Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovec, na vrijeme od 4 godine.  
 Robert Meglić iz Knezovca, Knezovec 130, imenuje se zamjenikom 
zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, na vrijeme od 4 godine. 
 
 
Točka 9. Upućivanje prijedloga Odluke o povjeravanju „Sajmišta“ na upravljanje i 
korištenje te zasnivanje prava građenja Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o povjeravanju „Sajmišta“ na upravljanje i korištenje te 
zasnivanje prava građenja, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
 
Točka 10. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom doprinosu Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
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. 
 

 
Točka 11. Upućivanje prijedloga: 

a) Odluke o razmatranju stanja zaštite i spašavanja Stožera zaštite i spašavanja i 
zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca 

b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Grada Čakovca 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 

Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o razmatranju stanja zaštite i spašavanja Stožera zaštite i 

spašavanja i zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca te Smjernica za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca, upućuje 
se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

 
 

Točka 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Operativnog plana čišćenja snijega na 
području Grada Čakovca 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
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Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Usvaja se Operativni plan čišćenja snijega za 2012/2013., na nerazvrstanim 

cestama Grada Čakovca, Stožera zimske službe Grada Čakovca. 
 
 
Točka 13. Donošenje Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije umjetnina, 
knjiga, tiskanih publikacija i darova 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja 
evidencije umjetnina, knjiga, tiskanih publikacija i darova 

 
 
Točka 14. Donošenje Zaključka o otpisu potraživanja 
  
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Lidija Jaklin. 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak o otpisu 
potraživanja. 
 
 
Točka 15. Upućivanje prijedloga Izmjena Rješenja o imenovanju predsjednice i 
članova gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Gradskom vijeću Grada 
Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

 Prijedlog Izmjena Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Gradskog 
povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje. 
 

 
Točka 16. Upućivanje prijedloga Odluke o odobravanju sklapanja Sporazuma o potpori 
od strane jedinica lokalne samouprave između Međimurskih voda d.o.o., Grada 
Čakovca, Općine Nedelišće, Grada Preloga i EBOR-a, Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
Prijedlog Odluke o odobravanju sklapanja Sporazuma o potpori od strane jedinica 
lokalne samouprave između Međimurskih voda d.o.o., Grada Čakovca, Općine 
Nedelišće, Grada Preloga i EBOR-a, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
kojem će se dostaviti EBOR-ove detaljnije razrađene pripremljene promjene 
predočenog Sporazuma te ostali dokumenti uz varijantu da se razmišlja i o mogućem 
povećanju cijene vode za 1 kn/m3. 

 
Gradonačelnik zaključuje stručni kolegij u 11:53 sati.  
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KLASA: 021-05/12-01/172 
URBROJ: 2109/2-01-12-03 
Čakovec, 30. listopada 2012. 
 
 
              PROČELNIK                 GRADONAČELNIK 
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.                   Branko Šalamon 


