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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 27. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 14. veljače 2013. 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., Dražen 
Barić, mag. ing. traff., Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb., Lidija Jaklin, univ. spec. oec.,  
Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb., te Ivica Pongrac, univ. spec. oec., Slobodan Veinovć, 
mag. polit. te voditeljica Službe za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec. 

Sjednici su bili prisutni i ravnatelji gradskih ustanova. 
 

Uz materijale, članovima gradonačelnikovog stručnog kolegija se dostavlja: 
1. Izvod iz zapisnika sa 26. stručnog kolegija gradonačelnika 
2. Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca za 2012/2013. 
3. Javni poziv za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu Zlatne plakete „Grb Grada 

Čakovca“ 
4. Izvješće o provedbi akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u 2012. 
5. Izvješće o javnom WC-u 

 
Gradonačelnik navodi da su članovi stručnog kolegija dobili na stol: 

1. zamjenu materijala uz točku 11. dnevnog reda 
2. zamjenu materijala uz točku 13. dnevnog reda 

 
Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
 

D N E V N I    R E D 
 
1. Upućivanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2012.:  

a) Dječjeg vrtića Čakovec, 
b) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“, 
c) Centra za kulturu Čakovec, 
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, 
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, 

Gradskom vijeću Grada Čakovca 
2. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu 

gradonačelnika od 01. srpnja do 31. prosinca 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje  

3. Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje  

4. Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje  

5. Upućivanje Izvješća o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na usvajanje  

6. Zaključak o upućivanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i  
utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 01.01. do 31.12.2012. i Izvješća o 
prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području 
Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
usvajanje 

7. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju 
prava na pristup informacijama, Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje  
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8. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
doprinosu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

9. Upućivanje prijedloga Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na provođenju 
sistemske deratizacije, dezinsekcije i zbrinjavanja životinja na području Grada 
Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

10. Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2013.  
11. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga mreže osnovnih 

škola na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
12. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na 

području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
13. Prihvaćanje kolektivnih ugovora:  

a) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec,  
b) Dječjeg vrtića Čakovec 

14. Upućivanje prijedloga Odluke o istupanju osnivača Javne vatrogasne postrojbe 
Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

15. Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD Krištanovec i DVD Savska Ves  
16. Upućivanje prijedloga Odluke o:  

a) prodaji zemljišta na području Globetke Čakovec  
b) prodaji zgrade bivšeg CZSS Čakovec  
c) gradskoj poticanoj stanogradnji Martane Čakovec 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

17. Donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti  
 
 
 

Točka 1. Upućivanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2012.:  
a) Dječjeg vrtića Čakovec 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Suglasnosti na Izvještaj o ostvarenju plana i programa rada i 
financijskog poslovanja u 2012. Dječjeg vrtića Čakovec, upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca. 

 
b) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“, 
 

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju 
Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 2012., dostavljenog dopisom URBROJ: 043-1/13, 
od 12. veljače 2013., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

 
c) Centra za kulturu Čakovec 
 

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Centra za kulturu Čakovec za 
2012. te Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2012. upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje. 
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d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, 
 
Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2012., Pučkog otvorenog 

učilišta Čakovec, prihvaćeno na sjednici Upravnog vijeća 06. veljače 2013., upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 

Prijedlog Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovec za 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
  
 
Točka 2. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu 
gradonačelnika od 01. srpnja do 31. prosinca 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 usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 01. 
srpnja do 31. prosinca 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
 

Točka 14. Prihvaćanje kolektivnih ugovora: 
a) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec  

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Prihvaća se Kolektivni ugovor za zaposlene u Knjižnici „Nikola Zrinski“ 
Čakovec, koji gradonačelniku Grada Čakovca dostavlja Nezavisni sindikat bibliotečnih 
djelatnika Hrvatske, Sindikalna podružnica Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“, 
dopisom broj: 001/2013. od 30.01.2013.  
 
 
     b) Dječjeg vrtića Čakovec 

 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prihvaća se Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja 

Hrvatske za Dječji vrtić Čakovec dostavljen gradonačelniku Grada Čakovca 11. veljače 
2013. 

 
 

Točka 3. Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
usvajanje 
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Raspravu otvara gradonačelnik. 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na usvajanje. 
 
 
Točka 4. Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa održavanje komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Izvješće o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
 
Točka 5. Upućivanje Izvješća o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Izvješće o Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012., upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 

 
 

Točka 6. Zaključak o upućivanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o 
prikupljenim i  utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 01.01. do 31.12.2012. i 
Izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na 
području Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
usvajanje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

  Izvješće Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim 
sredstvima naknade za razvoj za razdoblje od 01. siječnja 2012. do 31. prosinca 
2012., te Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih 
građevina na području Grada Čakovca, Međimurskih voda d.o.o., od 01. siječnja do 
31. prosinca 2012., uputit će se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje po 
njihovoj dostavi od strane Međimurskih voda d.o.o. 
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Točka 7. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o 
ostvarivanju prava na pristup informacijama, Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
usvajanje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
  Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava 
na pristup informacijama, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
 
Točka 8.  
 
Gradonačelnik skida točku „Davanje prethodne suglasnosti za promjenu cijene usluge 
održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada“ s dnevnog reda.  
 
 
Točka 9. 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 10. Upućivanje prijedloga Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na 
provođenju sistemske deratizacije, dezinsekcije i zbrinjavanja životinja 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 Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na provođenju sistemske 
deratizacije, dezinsekcije i zbrinjavanja životinja na području Grada Čakovca, upućuje 
se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 11. Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2013. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
Bez rasprave gradonačelnik je donio 1. Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2013. 
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Točka 12. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga mreže 
osnovnih škola 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 Odluke o izmjenama i dopunama prijedloga mreže osnovnih škola na 
području Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 13. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju članova školskih odbora 
osnovnih škola 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 Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na 
području Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 

 
Točka 15. Upućivanje prijedloga Odluke o istupanju osnivača Javne vatrogasne 
postrojbe 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 istupanju osnivača Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 16. Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD Krištanovec i DVD 
Savska Ves 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke: 
 

Potvrđuje se Odluka Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krištanovec 
o imenovanju NEVIA MAĐARIĆA, iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krištanovec, 
za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krištanovec, na vrijeme od 4 
godine.  
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Potvrđuje se Odluka Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Savska Ves 
o imenovanju ROBERTA PEVECA, iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Savska Ves, 
za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Savska Ves, na vrijeme od 4 
godine.   
 
 
Točka 17. Upućivanje prijedloga Odluke o: 
a) prodaji zemljišta na području Globetke 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 stavljanju van snage Odluke Gradskog vijeća Grada 
Čakovca KLASE: 021-05/12-01/117, URBROJ: 2109/2-02-12-03 od 14. lipnja 2012., i 
prodaji zemljišta na području Globetke Čakovec, upućuju se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
 
b) prodaji zgrade bivšeg CZSS Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje  
 

Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke Gradskog vijeća Grada 
Čakovca KLASE: 021-05/10-01/75, URBROJ: 2109/2-02-10-43 od 27. svibnja 2010. i 
prodaji poslovne zgrade na adresi V. Nazora 16 u Čakovcu, upućuje se Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
c) gradskoj poticanoj stanogradnji Martane Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje  
 

Prijedlog Odluke o projektu izgradnje višestambene zgrade u Čakovcu – 
Martane po modelu Gradske poticajne stanogradnje, upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
Točka 18. Donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti 
 
I. Zamolbe studenata 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Studenticama Mateji Vugrinec i Vlatki Kranjčec utvrđuje se početak vraćanja 
iznosa primljene stipendije najkasnije od 2015. Studenticama se ne odobrava nakon 
isteka odobrenog roka, dostaviti zahtjev za produženjem istog. 
 
 Studentici Sunčici Novak utvrđuje se početak vraćanja iznosa primljene 
stipendije najkasnije od 30.09.2013. Studentici se ne odobrava nakon isteka 
odobrenog roka, dostaviti zahtjev za produženjem istog. 
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 Studentima Goranu Sabolu i Sanji Kovačić utvrđuje se početak vraćanja iznosa 
primljene stipendije najkasnije od 2014. Studentima se ne odobrava nakon istaka 
odobrenog roka, dostaviti zahtjev za produženjem istog. 
 Studentima Dinu Kudecu i Denisu Gergiću utvrđuje se početak vraćanja iznosa 
primljene stipendije najkasnije od 2016. Studentima se ne odobrava nakon isteka 
odobrenog roka, dostaviti zahtjev za produženjem istog. 
 Studentu Marku Munđaru odobrava se mirovanje isplate stipendije u 
akademskoj 2012/2013. 
 Studentu Marku Banožiću odobrava se naknadna dostava potvrda o upisima u 
narednu godinu studija. Rok za dostavu potvrda je 01.03.2013. te se obustavlja isplata 
stipendije do 01.03.2013. Nakon dostave potrebne dokumentacije isplata stipendije 
započinje od ožujka 2013. Ukoliko student ne dostavi potrebnu dokumentaciju za 
2012/2013., studentu se odobrava mirovanje u akademskoj 2012/2013. 
 Studentica Anja Tomašić ima obvezu povrata iznosa primljene stipendije. 
Sukladno zahtjevu u dostavljenoj molbi studentica ima pravo dostaviti navedenu 
molbu gradonačelniku. 
 Prihvaća se molba studenta Pere Obadića. Student se obvezuje dostaviti 
službenu dokumentaciju o statusu studenta najkasnije do 2014. Nakon dostave 
dokumentacije utvrditi će se obveze sukladne potpisanom Ugovoru i Aneksu ugovora 
o korištenju stipendije. 
 
II. Plan aktivnosti i financiranja akcije „Grad čakovec prijatelj djece“ za 2013. 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 
  Prihvaća se Plan aktivnosti i financiranja akcije „Grad čakovec prijatelj djece“ 
za 2013. 
 
III. Financiranje troškova sportske dvorane Ekonomske i trgovačke škole za udrugu 
„Sport za sve“ 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.   
 

Grad Čakovec financirati će plaćanje korištenja dvorane Ekonomske i 
trgovačke škole za udrugu „Sport za sve“, za razdoblje od 01. rujna 2012. do 30. lipnja 
2013. za 1,30 sati tjedno iz proračunske pozicije Izdaci za rekreaciju i sport – ostali. 
 
 
Gradonačelnik zaključuje stručni kolegij u 09:40 sati. 
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KLASA: 021-05/13-01/21 
URBROJ: 2109/02-01-13-02 
Čakovec, 14. veljače 2013. 
 
 

GRADONAČELNIK 
Branko Šalamon 


