
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 26. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 06. prosinca 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., , Antun 
Gjerapić, mag. ing. aedif., Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb., Marijana Pal, univ. spec. 
oec. te Ivica Pongrac, univ. spec. oec..  
 
Uz materijale, članovima gradonačelnikovog stručnog kolegija se dostavlja: 
1. Izvod iz zapisnika s 25. stručnog kolegija gradonačelnika 
2. Planovi poslovanja trgovačkih društava Grada Čakovca za 2013.: 

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

3. Planovi poslovanja ustanova Grada Čakovca za 2013.: 
a) Dječjeg vrtića Čakovec  
b) Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec  
c) Centra za kulturu Čakovec 
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec  

 
 

Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Upućivanje prijedloga Odluke i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 
2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Čakovca za 2012., 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 

2012.  
b. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012. 
c. Programa gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2012. 
d. Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012. 
e. Programa javnih potreba u športu za 2012. 
f. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

4. Davanje Prethodne suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za 2013. te Projekcije za 
2014. i 2015. Javne vatrogasne postrojbe Čakovec  

5. Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Čakovca Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje  

6. Donošenje Plana nabave za 2013.  
7. Upućivanje Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2013., Gradskom vijeću 

Grada Čakovca, na usvajanje  
8. Donošenje Plana prijma u službu za 2013.  



9. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi DPU 
„Gospodarska zona Istok – Pustakovec“ Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje  

10. Utvrđivanje 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  

11. Upućivanje prijedloga Odluke o odobrenju Aneksa II sa Gradom Prelogom o odlaganju 
otpada na odlagalište u Totovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

12. Davanje Prethodne suglasnosti na promjenu cijene usluge prijevoza pokojnika  
13. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 

doprinosu Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
14. Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju Gospodarske zone Istok - Pustakovec 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
15. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi III. izmjene i dopune PPUG-a Grada Čakovca 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
16. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi II. izmjene i dopune DPU „Blok 1“ u Čakovcu 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
17. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulice u Mačkovcu, Gradskom vijeću Grada 

Čakovca na donošenje  
18. Upućivanje prijedloga Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca Gradskom vijeću 

Grada Čakovca na donošenje  
19. Upućivanje prijedloga Odluke o pokretanju osnivanja Platforme hrvatskih županija i 

gradova za smanjenje rizika od katastrofa Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje  

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

21. Donošenje Zaključka o sklapanju ugovora sa HZZ  
22. Donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti  

 
    

 
Točka 1. Upućivanje prijedloga Odluke i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca 
za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke i Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2012., 

upućuju se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje, s time da se u poziciji 
027A013 „Športska ulica u Mihovljanu“ iznos od „200.000,00 kuna“ mijenja u iznos 
„315.000,00 kuna“, a pozicija 007A001/3721 – Naknade građanima i kućanstvima iznos 
od „25.400,00 kuna“ mijenja se u iznos „20.000,00 kuna.“ 
  Za 109.600,00 povećava se planirani prihod od prodaje zemljišta.  

 
 

Točka 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna 
Grada Čakovca za 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 izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 

2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama  

a. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2012.  

b. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012. 
c. Programa gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2012. 
d. Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012. 
e. Programa javnih potreba u športu za 2012. 
f. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012. 

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

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke:  
 
Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama 
a. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 

Čakovca za 2012. 
b. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012. 
c. Programa gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2012. 
d. Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012. 
e. Programa javnih potreba u športu za 2012. 
f. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012. 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 

Točka 4. Davanje Prethodne suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za 2013. te 
Projekcije za 2014. i 2015. Javne vatrogasne postrojbe Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Bez rasprave gradonačelnik je dao suglasnost na Plan rada i Financijski plan za 
2013. te Projekcije za 2014. i 2015. Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. 

 
 

Točka 5. Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Čakovca Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 



Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Čakovca, upućuje se Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

 
 

Točka 6. Donošenje Plana nabave za 2013. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio Plan nabave za 2013.  
 
 

Točka 7. Upućivanje Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2013., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Program rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2013., upućuje se Gradskom 

vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
 

Točka 8. Donošenje Plana prijma u službu za 2013. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio Plan prijma u službu za 2013.  
 
 

Točka 9. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi DPU 
„Gospodarska zona Istok – Pustakovec“ 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 izradi DPU „Gospodarska 

zona Istok – Pustakovec upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 

Točka 10. Utvrđivanje 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 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 



Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

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 odobrenju Aneksa II sa Gradom Prelogom o 
odlaganju otpada na odlagalište u Totovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o odobrenju Aneksa II sa Gradom Prelogom o odlaganju 

otpada na odlagalište u Totovcu upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 

 
 

Točka 12. Davanje Prethodne suglasnosti na promjenu cijene usluge prijevoza 
pokojnika 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Bez rasprave gradonačelnik je dao Prethodnu suglasnost na promjenu cijene 
usluge prijevoza pokojnika. 

 
 

Točka 13. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom doprinosu Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Antun Gjerapić. 
 

Nakon 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 14. Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju Gospodarske zone Istok - 
Pustakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 



Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o osnivanju Gospodarske zone Istok – Pustakovec upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 

Točka 15. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi III. izmjena i dopuna PPUG-a Grada 
Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izradi III. izmjene i dopune PPUG-a Grada Čakovca upućuje 

se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 

Točka 16. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi II. izmjene i dopune DPU „Blok 1“ u 
Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izradi II. izmjene i dopune DPU „Blok 1“ u Čakovcu, upućuje 

se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 

Točka 17. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulice u Mačkovcu 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 ulice u Mačkovcu upućuje se Gradskom vijeću 

Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 

Točka 18. Upućivanje prijedloga Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca 
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 ustrojstvu Uprave Grada 

Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje, s time da se u 



cijelom tekstu prijedloga Odluke umjesto riječi „unutarnja revizija“ upisuju riječi 
„Jedinica za unutarnju reviziju“, u odgovarajućem padežu te se ista dodaje sa 
obrazloženjem poslova u prijedlogu Odluke. 

 
 

Točka 19. Upućivanje prijedloga Odluke o pokretanju osnivanja Platforme hrvatskih 
županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o pokretanju osnivanja Platforme hrvatskih županija i gradova 

za smanjenje rizika od katastrofa upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 

 
 

Točka 20. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup krovova 
zgrada u vlasništvu Grada Čakovca za montažu sunčanih elektrana Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Velimir Kramarić.   
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
Prijedlog Odluke o izmjeni 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 točci 2. Odluke mijenja stavak 1 te 
glasi:  

„Krov zgrade daje se u zakup na rok od 14 godina pod uvjetom da investitor uz 
sunčanu elektranu istodobno izgradi i toplovodni sunčani sustav za one zgrade za 
koje investitor to posebno odredi, a koje služi za osiguranje tople vode i uklopljen je 
sa postojećim sustavom za osiguranje tople vode.“ 

 
 

Točka 21. Donošenje Zaključka o sklapanju ugovora sa HZZ 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Odobrava se sklapanje ugovora o korištenju prostora na adresi Stjepana 

Radića 287 u Čakovcu, h 5, površine 40,41 m², na razdoblje od 5 godina sa Hrvatskim 
zavodom za zapošljavanje, Područni ured Čakovec, bez plaćanja mjesečne naknade. 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca na potpisivanje ugovora iz 
prethodne točke ovog Zaključka. 

 
 



 
Točka 22. Donošenje Zaključka iz područja društvenih djelatnosti 
 
I. Pomoć stradalima u poplavi u Pušćinama 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
  

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
Grad Čakovec platiti će Općini Nedelišće, na ime pomoći stradalima u poplavi 

na području Općine Nedelišće, iznos od 30.000,00 kuna. 
 
 
II. Zamolbe studenata 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
Studentica Mateja Vurušić ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 

stipendije najkasnije od 2014. 
 Studentici se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostava zahtjeva za 
produženjem istog. 
 Ukoliko se studentica zaposli, ima obvezu započeti vraćati iznos i prije 
odobrenog roka. 
 Studentica Lana Poljanec odobrava se nastavak primanja stipendije. Ugovor će 
se potpisati od 01. Godine studija. Isplata stipendije se obustavlja u akademskoj 
2012/2013. Ukoliko studentica dostavi potvrde o redovnom upisu u 2. Godinu studija 
za 2013./2014., isplata stipendije započinje od listopada 2013. Studentica ima obvezu 
povrata ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti potpisanog Ugovora za studij u Ljubljani. 
 Student Zoran Turopoljac ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od 2016. Studentu se ne odobrava nakon isteka navedenog roka 
dostava zahtjeva za produženjem istog. Ukoliko se studen zaposli ima obvezu 
započeti vraćati utvrđeni iznos i prije odobrenog roka.  
 Studentica Ina Telebuh ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od rujna 2015. Studentici se ne odobrava nakon isteka 
navedenog roka dostava zahtjeva za produženjem istog. Ukoliko se studentica zaposli, 
ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos i prije odobrenog roka. 
 Studentica Ana Kolarić ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od rujna 2014. Studentici se ne odobrava nakon isteka 
navedenog roka, dostaviti zahtjev za produženjem istog. Ukoliko se studentica 
zaposli, ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos i prije odobrenog roka. 

Student Tomislav Marušić ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od 2016. Studentu se ne odobrava nakon isteka navedenog roka 
dostava zahtjeva za produženjem istog. Ukoliko se student zaposli ima obvezu 
započeti vraćati utvrđeni iznos i prije odobrenog roka. 

Studentica Tanja Drvarić ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od studenog 2015. Studentici se ne odobrava nakon isteka 
navedenog roka, dostaviti zahtjev za produženjem istog. Ukoliko se studentica zaposli 
ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos i prije odobrenog roka. 

Studentica Iva Drk ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od 2015. Studentici se ne odobrava nakon isteka navedenog 
roka, dostaviti zahtjev za produženjem istog. Ukoliko se studentica zaposli ima obvezu 
započeti vraćati utvrđeni iznos i prije odobrenog roka. 



Studentima Marina Štefić, Jurica Dodlek, Tina Šolja i Marita Vrtarić odobrava se 
nastavak primanja stipendije u akademskoj 2012/2013. 
 Studentici Tanji Lisek odobrava se nastavak primanja stipendije. Studentica 
ima obveze sukladno potpisanom ugovoru od 21.01.2008. Redovna isplata stipendije 
započinje od siječnja 2012. 
 Studentima Ivanu Vuku, Leonu Mihiću, Barbari Bogdan, Nini Cerovec i Jasmini 
Pavlic priznaje se rok stjecanja diplome. Studenti nemaju obvezu povrata iznosa 
primljene stipendije. 
 Studentima Andi Peti, Luki Brumec, Tihani Miri, Eduardi Ludi Mudri, Sari 
Zemljić, Ani Ilić, Steli Siladi, Moniku Pongracu odobrava se mirovanje isplate 
stipendije u akademskoj 2012/2013. 
 Studentima Valentini Rep, Nives Golub, Lani Štimac i Matku Thesu odobrava se 
naknadna dostava potvrda o upisima u narednu godinu studija. Rok za dostavu 
potvrda je 01.03.2013. Obustavlja se isplata stipendije do 01.03.2013. Nakon dostave 
potrebne dokumentacije isplata stipendije započinje od ožujka 2013. Ukoliko studenti 
ne dostave potrebnu dokumentaciju za 2012/2013., studentima se odobrava mirovanje 
u akademskoj 2012/2013. 
 Studentu Nikoli Patrčević odobrava se srpanj 2013. kao rok za stjecanje 
diplome. Ukoliko se sukladno odobrenom roku ne dostavi dokumentacija u skladu s 
potpisanom Ugovorom od 11.01.2011., student ima obvezu povrata iznosa primljene 
stipendije. Produženjem roka stjecanja diplome prema prijedlogu studenta obustavlja 
se isplata stipendije za akademsku 2012/2013. 

Student Ivan Tkalčec odobrava se siječanj 2013. kao za rok stjecanja diplome. 
Ukoliko se sukladno odobrenom roku ne dostavi dokumentacija sukladna potpisanom 
Ugovoru od 29.12.2009., student ima obvezu povrata iznosa primljene stipendije. 
Studentu se ne odobrava, nakon isteka navedenog roka dostava zahtjeva za 
produženjem istog. 

 
 
III. Rang lista studenata 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
Prihvaća se raspored kandidata na rang listi od 27. studenog 2012. i utvrđuje 

posljednji kandidat koji ostvaruje pravo na stipendiju. 
Pravo na stipendiju ostvaruju i kandidati koji su upisali studije umjetničkih 

usmjerenja, a zadovoljavaju mjerila. 
Molbe kandidata od rednog broja 112 do rednog broja 119 na rang listi uspjeha 

se odbacuju iz razloga što ne zadovoljavaju kriterije. 
Na rang listi na osnovu uspjeha, kandidati koji ostvaruju pravo na dodjelu 

stipendije su od rednog broja 1 do rednog broja 111 (posljednji kandidat pod rednim 
brojem 111 ostvaruje 40 bodova). 

Na rang listi na osnovu socijalno-imovinskog statusa, kandidati koji ostvaruju 
pravo na dodjelu stipendije su od rednog broja 1 do rednog broja 10 (posljednji 
kandidat pod rednim brojem 10 ostvaruje 25 bodova).  

Broj odobrenih stipendija ovisi o raspoloživim sredstvima.   
 
 
Gradonačelnik zaključuje stručni kolegij u 10:08 sati.  
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