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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 12. Gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 10. studenog 2010. 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 zamjenici 

gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca. Konstatirao je da su kolegiju 
nazočni i novinari. 
 

Stručnom kolegiju su bili prisutni: predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca 
Gordan Vrbanec, ing. el.,  zamjenici gradonačelnika Grada Čakovca Zoran Vidović, prist. 
oec. i Veselin Biševac, mag. ing., pročelnici upravnih tijela Uprave Grada Čakovca: mr. sc. 
prava Dragica Kemeter, Lidija Jaklin, mag. oec., Slobodan Veinović, mag. politologije, Nenad 
Hranilović, mag. oec., Antun Gjerapić, mag. ing. aedif., Ivica Pongrac, bac. ing. sigurnosti i 
zaštite, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. i Marijana Pal, mag.oec te Oliver Ilić, mag. ing. 
arh. i urb. i Mirko Jurišić, mag. iur. ispred Upravnog odjela za prostorno uređenje. 

Kolegiju su prisustvovali i Miodrag Novosel, direktor GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec, 
Antun Majetić, mag. iur. kao predstavnik Međimurskih voda d.o.o. Čakovec te Stjepan 
Hamonajec. 

 
Gradonačelnik je predložio da točka 1. Dnevnog reda bude Umjetna trava na 

pomoćnom terenu br. P1 na SRC Mladost Čakovec.  
 
Napomenuo je da su članovi kolegija i novinari uz poziv dobili: 
  

1. Izvod iz zapisnika sa 11. stručnog kolegija gradonačelnika 
2. Izvješće za 2010/2011. – predškolske ustanove na području Grada Čakovca 
3. 

   4.          
   5.  
   6.    
   7. 
 

Izvješće o provedenim ljetnim sportskim kampovima u 2010. 
Izvješće – Pravo služnosti HT – Hrvatske telekomunikacije 
Izvješće – Martane Zapad 

Infor  Informacija o provedbi Zakona o zaštiti životinja (Azilu za životinje Čakovec) 
Obavijest o dolasku delegacije Kiryat Tivona 

 
Gradonačelnik Branko Šalamon utvrdio je sljedeći  

 
D N E V N I    R E D 

 
1. Umjetna trava na pomoćnom terenu br. P1 na SRC Mladost Čakovec 
2. Upućivanje prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2011. s Projekcijom 

Proračuna za 2012. i 2013., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
3. Upućivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2011. 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
4. Upućivanje prijedloga Odluke i Plana razvojnih programa - investicije i kapitalne 

donacije za razdoblje 2011. – 2013., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje i 
donošenje  

5. Upućivanje prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Čakovca, Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

6. Upućivanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2011., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  

7. Upućivanje prijedloga Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2011., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  

8. Upućivanje prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 
2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  

9. Upućivanje Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2011. Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na usvajanje  

10. Upućivanje prijedloga Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  



 2 

 

11. Upućivanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  

12. Upućivanje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2011., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  

13. Upućivanje prijedloga Odluke o priključenju  na komunalne vodne građevine Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

14. Upućivanje prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje  

15. Upućivanje prijedloga Odluke o odobrenju korištenja sredstava od naknade za 
priključenje, prikupljenih u ranijim razdobljima Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje  

16. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke 
rente Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

17. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju DPU „Zavrtna“ Ivanovec Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje  

18. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju DPU-a „Zapadnog dijela naselja Ivanovec“, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

19. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi UPU-a zapadnog dijela naselja Ivanovec, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 

20. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

21. Donošenje Zaključka o upućivanju novog prijedloga DPU-a „Gospodarska zona istok-
sjeverni dio u Čakovcu“, na ponovnu raspravu  

22. Donošenje:  
a) Zaključka o upućivanju prijedloga Odluke o određivanju službenika za informiranje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
b) Kataloga informacija Grada Čakovca  

23. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulice „Dr. Tome Bratkovića“, Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

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

25. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja te Plana civilne 
zaštite za Grad Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

26. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije 
ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada 
Čakovca za Novo Selo Rok, k.o. Totovec i k.o. Žiškovec Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje  

27. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana javne nabave za 2010.  
28. Donošenje Zaključka o: 

a) povratu sredstava komunalnog doprinosa – Švaljek Vesna i Bojan  
b) otplati preostalog duga iznosa komunalnog doprinosa na više obroka–Plinotehnika  
d.o.o.  Čakovec  

29. Donošenje Zaključaka iz područja:  
a) imovinsko-pravnih djelatnosti   

      b) društvenih djelatnosti  
      

Točka 1. Umjetna trava na pomoćnom terenu br. P1 na SRC Mladost Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Stjepan Hamonajec, Miodrag Novosel 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Obvezuje se radna skupina u čijem su sastavu gradonačelnik Grada Čakovca 
Branko Šalamon, zamjenik gradonačelnika Grada Čakovca Veselin Biševac, 
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potpredsjednik NK “Međimurja” Marijan Uršanić, direktor GP “Ekom” d.o.o. Čakovec, 
Miodrag Novosel te direktor Tegre d.o.o. Čakovec – Ivan Kolarić, da u roku od 30 dana 
utvrde sve potrebne radnje u cilju postavljanja umjetne trave na pomoćnom terenu br. 
P1 na SRC Mladost Čakovec. 
 Do tada se ne može postavljati umjetna trava na pomoćnom terenu br. P1 na 
SRC Mladost Čakovec.  
 

Nakon točke 1. dnevnog reda, gradonačelnik je dao informacije o romskom vrtiću 
„Pirgo“ te je donio sljedeći Zaključak: 
 
           Ukoliko roditelji polaznika Dječjeg vrtića “Pirgo” u roku od 2 mjeseca od 
dostave uplatnice za plaćanje (od strane Dječjeg vrtića Čakovec), ne podmire svoj 
dug, djeca će se ispisati iz vrtića “Pirgo”, a isti se zatvara 1. veljače 2011. 
 
Gradonačelnik Grada Čakovca je prešao na točke vezane uz Međimurske vode d.o.o. 
Čakovec. 
 
Točka 13. Upućivanje prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Antun Majetić 

 
Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 14. Upućivanje prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Antun Majetić 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj upućuje se Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 15. Upućivanje prijedloga Odluke o odobrenju korištenja sredstava od naknade 
za priključenje, prikupljenih u ranijim razdobljima Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Antun Majetić 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o odobrenju korištenja sredstava od naknade za priključenje, 
prikupljenih u ranijim razdobljima upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
Točka 2. Upućivanje prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2011. s 
Projekcijom Proračuna za 2012. i 2013., Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje  
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Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Proračuna Grada Čakovca za 2011. i Projekcije Proračuna Grada Čakovca za 
2012. i 2013., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje, s time da se 
u Projekciji Proračuna za 2012. i 2013.: 

- u razdjelu Upravni odjel za gospodarstvo pod pozicijom Sufinanciranje 
projekata prekogranične suradnje, unosi iznos 600.000,00 kuna za 2012., te 
700.000,00 kuna za 2013., radi nastavka projekata iz prekogranične suradnje; 

- na prihodovnoj strani na poziciji Pomoći od međunarodnih organizacija te 
institucija EU za 2012. planira 600.000,00 kuna i za 2013. 700.000,00 kuna. 
Očekuju se povrati sredstava za implementirane projekte. 

 
Točka 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 
2011., 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 2011., upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 4. Upućivanje prijedloga Odluke i Plana razvojnih programa – investicije i 
kapitalne donacije za razdoblje 2011. – 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
usvajanje i donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke i Plana razvojnih programa – investicije i kapitalne donacije za 

razdoblje 2011. – 2013. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje i 
donošenje. 
 
 
Točka 5. Upućivanje prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduženju 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 kratkoročnom zaduženju Grada Čakovca upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 6. Upućivanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 
2011., 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:  
 
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2011. upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
Točka 7. Upućivanje prijedloga Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 
2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2011. upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 

Točka 8. Upućivanje prijedloga javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 
2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2011. 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
 

Točka 9. Upućivanje prijedloga Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 
2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2011. upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
Točka 10. Upućivanje prijedloga Programa održavanja objekata komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Prijedlog Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2011. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
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Točka 11. Upućivanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje 
 
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 2011. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
Točka 12. Upućivanje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 
2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje  

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 
2011. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
 
Točka 16. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini 
spomeničke rente 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 visini spomeničke rente 

Grada Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 17. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju DPU „Zavrtna“ Ivanovec 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 

 
Prihvaća se Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Detaljnom planu uređenja 

„Zavrtna ulica“ Ivanovec. 
 Temeljem nacrta konačnog prijedloga i izvješća o provedenoj javnoj raspravi, 
utvrđujem konačni prijedlog Detaljnog plana uređenja «Zavrtna ulica» Ivanovec. 
 Prijedlog Odluke  o donošenju DPU “Zavrtna” Ivanovec, upućuje se Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 18. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju DPU „Zapadnog dijela naselja 
Ivanovec“ Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
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Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prihvaća se Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Detaljnom planu uređenja 
„Zapadni dio naselja Ivanovec“. 
 Temeljem nacrta konačnog prijedlog i izvješća o provedenoj javnoj raspravi, 
utvrđujem konačni prijedlog Detaljnog plana uređenja „Zapadni dio naselja Ivanovec“. 
 Prijedlog Odluke o donošenju DPU-a „Zapadnog dijela naselja Ivanovec“, 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 19. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi UPU-a Zapadnog dijela naselja 
Ivanovec, 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 UPU-a zapadnog dijela naselja Ivanovec upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 20. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP-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 Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 21. Donošenje Zaključka o upućivanju novog prijedloga DPU-a „Gospodarska 
zona istok-sjeverni dio“ na ponovnu raspravu  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Utvrđuje se novi prijedlog Detaljnog plana uređenja „Gospodarska zona Istok - 

sjeverni dio u Čakovcu“, za ponovnu javnu raspravu. 
Ponovnu javnu raspravu, javni uvid i javno izlaganje o novom prijedlogu 

prostornog plana iz točke I., nositelj izrade dužan je provesti u rokovima i na način 
propisan Zakonom, tokom mjeseca studenog/prosinac 2010.  
 Provođenje ponovne javne rasprave objaviti će se u lokalnom listu 
«Međimurje», web stranicama Grada Čakovca i u Službenom glasniku Grada Čakovca. 
 
Točka 22.  
Donošenje: 
a) Zaključka o upućivanju prijedloga Odluke o određivanju službenika za informiranje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
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Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o određivanju službenika za informiranje Grada Čakovca 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
b) Kataloga informacija Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio  
 
Katalog informacija Grada Čakovca. 
 

Točka 23. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulice „Dr. Tome Bratkovića“, 
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 „Dr. Tome Bratkovića“ upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 24. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni 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 izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora 

osnovnih škola na području Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 25. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja te 
Plana civilne zaštite za Grad 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 usvajanju Plana zaštite i spašavanja te Plana civilne zaštite 

za Grad Čakovec, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
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Točka 26. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru 
najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 
Grada Čakovca za Novo Selo Rok, k.o. Totovec i k.o. Žiškovec 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 izboru najpovoljnije 
ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada 
Čakovca za Novo Selo Rok, k.o. Totovec i k.o. Žiškovec, upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 27. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2010. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio  
 
Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2010. 

 
Točka 28. 
Donošenje Zaključaka o: 
a) povratu sredstava komunalnog doprinosa – Švaljek Vesna i Bojan 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Švaljek Vesni i Bojanu, V. Bakarića 20, Totovec, odobrava se povrat sredstava 

za plaćeni komunalni doprinos, u iznosu od 5.519,50 kuna.  
 

b) otplati preostalog duga iznosa komunalnog doprinosa na više obroka – 
Plinotehnika d.o.o. Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Odobrava se “Plinotehniki” d.o.o. Zagrebačka 55, Čakovec da preostali iznos 
neplaćenog komunalnog doprinosa, plati u dvanaest jednakih mjesečnih obroka. 
 
 
Točka 29. 
 
a) Donošenje Zaključaka iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti 
 
I. Prijedlog Odluke o darovanju zemljišta Franjevačkom samostanu u Čakovcu 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
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Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

¸ Prijedlog Odluke o darovanju zemljišta u Novom Selu Rok Franjevačkom 
samostanu Čakovec, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
II. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta na području DPU Martane istok 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta na području Detaljnog plana uređenja 

Martane Istok, preko puta dječjeg vrtića Maslačak, upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. 
 
III. Prijedlog Odluke o otkupu i prodaji zemljišta na području DPU područja oko 
Policijske uprave u Čakovcu 

 
 Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o otkupu i prodaji zemljišta na području Detaljnog plana 
uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu, upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje. 
 
IV. Zamolbe za dokup zemljišta 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Odobrava se prodaja dijela kčbr. 116/1, k.o. Ivanovec ukupne površine 14643 

m2, upisane u zk.ul.br. 2824, k.o. Ivanovec, čest. br. 74/4/1/1/1/1/1/1/1, ukupne površine 
2 jutra 1017 čhv. i dijela kčbr. 55/11, k.o. Ivanovec, ukupne povrine 2981 m2 po 
početnoj cijeni od 20 eura/čhv (u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na 
dan održavanja javne dražbe), neposrednom pogodbom pod uvjetom da su 
zadovoljeni uvjeti propisani čl. 391. st. 3. Zakona o vlasništvu i drugim  stvarnim 
pravima (NN RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 
153/09) i čl. 128. st. 1., točka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 
38/09), u protivnom prodaja će se izvršiti raspisivanjem javnog natječaja.  
 Utvrđuje se pravo prvokupa zemljišta iz točke I. ovog Zaključka Ivici Pintariću, 
vlasniku kčbr. 55/16, k.o. Ivanovec, Franji Solariću, Radnička 11, Teodoru Počekaju, 
Radnička 10, Josipu Gradišćaju, Ulica Bana J. Jelačića 3, Dragutinu i Ljiljani Žvorcu, 
suvlasnicima kčbr. 116/40, k.o. Ivanovec,  Čakovečka ulica, Josipu i Marini Gajski, 
suvlasnicima kčbr. 116/51, k.o. Ivanovec, te Josipi i Predragu Zadravec, Ul. Tina 
Ujevića, suvlasnici kčbr.116/56, k.o. Ivanovec, s time da se obvezuju angažirati 
geodetu i ishoditi dokumente na temelju kojih će se vršiti parcelacija kčbr.116/1 i kčbr. 
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55/11, k.o. Ivanovec, snositi troškove parcelacije i ostale troškove vezane uz 
formiranje i prodaju novonastalih čestica koje žele otkupiti. 
 
V. Zahtjev za kupnju zemljišta 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Nakon što se riješe imovinsko pravni odnosi na zemljištu opisanom ovim 

člankom, odobrava se prodaja istog: 
- zk.ul.br.1976, k.o. Ivanovec, čest.br. 74/1/1/1/23, površine 261 čhv i 

čest.br.74/1/1/1/24, površine 30 čhv, obje ident. s kčbr. 82, površine 1046 m2, k.o. iste, 
u katastru nekretnina kao posjednik upisana bivša Općina Čakovec, Ruđera 
Boškovića 2, Čakovec. 

Pristupiti će se prodaji zemljišta iz točke I. ovog Zaključka, po početnoj cijeni 
od 20 eura/čhv (u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan održavanja 
javne dražbe), usmenom javnom dražbom, objavom u lokalnom tjedniku i na web 
stranici Grada Čakovca, s pravom prvokupa Toplek Marije iz Ivanovca, Zrinskih 4, koja 
je vlasnik susjedne čestice i zakupnik dijela čestice iz točke I. ovog Zaključka. 

U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta, zemljište se kupuje po načelu 
„viđeno – kupljeno“,  što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne 
nedostatke. Zemljište nije pogodno za gradnju. 

Ovlašćuje se  gradonačelnik Grada Čakovca na potpisivanje ugovora o 
kupoprodaji nekretnina iz točke I. ovog Zaključka, sa najpovoljnijim ponuđačem. 
 
VI. Dokup zemljišta - Vrhar 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Odobrava se prodaja dijela kčbr. 116/1, k.o. Ivanovec ukupne površine 14643 
m2, upisaneu zk.ul.br. 2824, k.o. Ivanovec, čest.br. 74/4/1/1/1/1/1/1/1, pašnjak, ukupne 
površine 2 jutra 1017 čhv, u vlasništvu Grada Čakovca, po početnoj cijeni od 20 
eura/čhv (u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan javne dražbe), 
neposrednom pogodbom ako su zadovoljeni uvjeti propisani čl. 391. st. 3. Zakona o 
vlasništvu i drugim  stvarnim pravima (NN RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i čl. 128. st. 1, točka 2. Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji (NN RH 76/07 i 38/09), u protivnom prodaja će se izvršiti 
raspisivanjem javnog natječaja. 
 Utvrđuje se pravo prvokupa zemljišta iz točke I. ovog Zaključka, Vrhar Stjepanu 
i Vrhar Dragi iz Čakovca, I. G. Kovačića 22, vlasnicima obrta Metal dekor, s time da se 
obvezuju angažirati geodete i ishoditi dokumente na temelju kojih će se vršiti 
parcelacija čestice čiji dio žele otkupiti, snositi geodetske troškove i ostale troškove 
vezane uz formiranje čestice i provedbu parcelacije u zemljišnim knjigama i katastru. 
 
VII. Javni wc 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
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U svrhu općeg smanjenja troškova radno vrijeme javnog wc-a u Čakovcu, 
prilagođava se na način, da sanitarni čvor bude otvoren za upotrebu od 7.00 do 20 sati 
radnim danom, a subotom od 7.00 do 13.00 sati.  

GKP „Čakom“ preuzima obavezu otvaranja i zatvaranja objekta javnog wc-a.  
 
 
b) Donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti - zamolbe studenata 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Studentima Lani Horvatić i Dinu Kudecu odobrava se mirovanje isplate 

stipendije za akademsku 2010./2011.  
 Studentima Ini Kolarić, Heleni Bedić, Ivani Herjavec i Vlatki Kranjčec odobrava 
se nastavak primanja stipendije u akademskoj 2010./2011. 
 Student Andrija Bacinger ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od prosinca 2011. 
 Student Igor Fečkeš ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od siječnja 2012. 
 Student Ivan Lajtman ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od travnja 2012. 
 Studentica Lucija Sanjković ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos 
primljene stipendije najkasnije od svibnja 2012. 
 Student Vlatko Štampar ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od 2012. 
 Studenti Anja Mihalković i Matija Ivaci imaju obvezu započeti vraćati utvrđeni 
iznos primljene stipendije najkasnije od 2014. 

Studentica Martina Rešetar ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos 
primljene stipendije najkasnije od 2012. 
 Studentima iz ove točke Zaključka se ne odobrava, nakon isteka navedenog 
roka dostava zahtjeva za produženjem istog. 
 Studentici Emini Horvat određuje se rok početka vraćanja iznosa primljene 
stipendije te ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene stipendije najkasnije 
od 30.09.2012. Studentica ima obvezu povrata stipendije sukladno prosjeku ocjena te 
se joj ne odobrava dostava zahtjeva za produženjem istog. 

Studentica Tanja Turk ima obvezu povrata utvrđenog iznosa primljene 
stipendije te obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene stipendije najkasnije od 
prosinca 2011. Studentici se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostava 
zahtjeva za produženjem istog. 
 Studentima Alenu Agiću, Vedranu Ciglariću, Danielu Podvezancu i Leonu 
Mihiću odobrava se naknadna dostava potvrda o upisima u narednu godinu studija. 
Rok za dostavu potvrda je 01.03.2011. te im se obustavlja isplata stipendije do 
01.03.2011. Nakon dostave potrebne dokumentacije, isplata stipendije započinje od 
ožujka 2011. Ukoliko ne dostave potrebnu dokumentaciju za 2010./2011., odobrava se 
mirovanje u akademskoj 2010./2011. 
 Studentu Davoru Ježabeku ne priznaje se odstupanje do šest mjeseci. Student 
ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene stipendije. Studentu se 
dozvoljava dostava molbe za odgodom početka povrata iznosa stipendije.  
 Studentima Lani Haramiji, Krunoslavu Cvetku i Karlu Vukoviću priznaje se rok 
stjecanja diplome. Studenti nemaju obvezu povrata iznosa primljene stipendije. 
 
Gradonačelnik zaključuje stručni kolegij u 10.42 sati.  
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