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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
s 14. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 23. veljače 2011. 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: 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, 
univ. spec. oec., Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb., Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. i 
Marijana Pal, mag.oec. te ravnatelji gradskih ustanova: Vera Rosić – ravnateljica Pučkog 
otvorenog učilišta Čakovec, Ladislav Varga – ravnatelj Centra za kulturu Čakovec, Ljiljana 
Križan – ravnateljica Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec, Ivan Krištofić – zapovjednik JVP-a 
Grada Čakovca. 

  
Uz materijale, članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija primili su: 
1. Izvod iz zapisnika sa 13. stručnog kolegija gradonačelnika 
2. Izvješće o boravku delegacije Kiryat Tivona u Gradu Čakovcu 

 
Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
 

D N E V N I    R E D 
1. Upućivanje prijedloga Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 

2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje: 
      a) Dječji vrtić Čakovec 
      b) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec 
      c) Centar za kulturu Čakovec 
      d) Pučko otvoreno učilište Čakovec 
      e) Javna vatrogasna postrojba Čakovec 

2. Upućivanje prijedloga Odluke i Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 1. 
srpnja do 31. prosinca 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca  

3. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2010.  
4. Upućivanje konačnog prijedloga DPU Gospodarska zona Istok Čakovec Gradskom 

vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na 

pristup informacijama Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
6. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju 

dimnjačarskih poslova Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
7. Upućivanje prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje  

8. Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima i načinima provođenja ocjenjivanja 
službenika uprave Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

9. Upućivanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o 
porezu na dohodak Ustavnog suda RH Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

10. Donošenje Odluke o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku, davanja u 
zakup prostora i opreme u školskim ustanovama  

11. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne 
građevine Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

12. Donošenje Odluka o akcijskim uvjetima plaćanja naknade za priključenje na:  
a) kanalizacijsku mrežu Grada Čakovca 
b) vodovodnu mrežu Grada Čakovca  

13. Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  

14. Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  
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15. Upućivanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 
2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  

16. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća „Međimurskih voda“ d.o.o. 
Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima te izvedenim radovima temeljem 
povjerenih javnih ovlasti za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje  

17. Donošenje Zaključka o ukidanju linije autobusnog prijevoza na liniji Čakovec – 
Mihovljan  

18. Upućivanje prijedloga Odluke i Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca u 2010. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca  

19. Upućivanje Odluke i Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na pristup 
informacijama Gradskom vijeću Grada Čakovca  

20. Upućivanje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za k.o. Čakovec, Gornji 
Pustakovec, Ivanovec, Krištanovec, Kuršanec, Mačkovec, Mihovljan, Savska Ves, 
Šandorovec, Totovec i Žiškovec Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

21. Donošenje Zaključaka o usvajanju:  
a) Izvješća o financijskom stanju poslova naplate parkiranja od 01.01. do 
31.12.2010. GKP „Čakom“ d.o.o.  
b) Okončanog obračuna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova za 
razdoblje 01.01. – 31.12.2010.  
c) Obračuna obavljanja poslova premještanja, blokiranja i deblokiranja nepropisno 
zaustavljenih, parkiranih i napuštenih vozila na području Grada Čakovca u 2010.  

22. Upućivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu Zlatne plakete „Grb 
Grada Čakovca“  

23. Sklapanje Sporazuma s Hrvatskom gorskom službom spašavanja  
24. Donošenje Zaključaka iz područja:  

a) imovinsko-pravnih djelatnosti 
b) društvenih djelatnosti 

 
Točka 1.  
 
Upućivanje prijedloga Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 
2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje: 

      a) Dječji vrtić Čakovec 
      b) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec 
      c) Centar za kulturu Čakovec 
      d) Pučko otvoreno učilište Čakovec 
      e) Javna vatrogasna postrojba Čakovec 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

      a) Dječji vrtić Čakovec 
 
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o ostvarenju Plana i programa rada i 

financijskog poslovanja u 2010., prihvaćenog Odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
Čakovec KLASA: 003-06-01/11-182-01, URBROJ: 2109-73/11-02, od 10. veljače 2011., 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
b) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
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Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju 

Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, koje je Upravno vijeće Knjižnice „Nikola Zrinski“ 
Čakovec prihvatilo  Odlukom URBROJ: 43-1/11, od 16. veljače 2011., upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
c) Centar za kulturu Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog izvješća i Izvješća o radu Centra za 
kulturu Čakovec za 2010., koje je Upravno vijeće centra za kulturu Čakovec prihvatilo 
na 13. sjednici održanoj 18. veljače 2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
 
d) Pučko otvoreno učilište Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Pučkog otvorenog učilišta za 
2010. te obrazloženje financijskog izvješća za 2010., KLASE: 602-07/02-11-01-1, 
URBROJ: 2109/01-02-10-16, od 18. veljače 2011., koje je Upravno vijeće prihvatilo na 
svojoj sjednici održanoj 18. veljače 2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
 
e) Javna vatrogasna postrojbe Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Čakovca za 2010., koje je Upravno vijeće JVP-a Grada 
Čakovca prihvatilo Odlukom KLASE: 214-01/11-01/5, URBROJ: 2109/2-03-11-01, na 
svojoj 9. sjednici, održanoj 1.02.2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
Točka 2.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke i Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 1. 
srpnja do 31. prosinca 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
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Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

            Polugodišnje izvješće o svom radu od 1. srpnja 2010. do 31. prosinca 2010., 
KLASE: 021-05/11-01/4, URBROJ: 2109/02-1-11-4, od 21. veljače 2011. te prijedlog 
Odluke o usvajanju istog, upućujem Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
Točka 3.  
 
Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2010.  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio  
 
Odluku i Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2010. 

 
Točka 4.  
 
Upućivanje konačnog prijedloga DPU Gospodarska zona Istok Čakovec 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 DPU „Gospodarska zona 

Istok - sjeverni dio“ u Čakovcu. 
 Temeljem nacrta konačnog prijedloga i Izvješća o provedenoj javnoj raspravi, 
utvrđuje se konačni prijedlog DPU „Gospodarska zona Istok -sjeverni dio“, u Čakovcu, 
te se upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 5.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava 
na pristup informacijama 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 ostvarivanju prava na 

pristup informacijama, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 6.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju 
dimnjačarskih poslova 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 obavljanju dimnjačarskih 

poslova, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje, s time da se iza 
članka 1. dodaju novi članci 2. i 3.  koji glase: 
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“Članak 2. 
 U članku 15. Odluke, stavku 3, umjesto riječi: “iz svakog reda”, upisuju se riječi: 
“iza svakog čišćenja”. 

Članak 3. 
 U članku 25. stavku 1. Odluke, riječi: “uvjerenje o ispravnosti dimovodnih 
instalacija i dozraka”, zamjenjuju se riječima: “dimnjačarski nalaz”.” 

 
 
Točka 7.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke  o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 8.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima i načinima provođenja ocjenjivanja 
službenika 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 kriterijima i načinima provođenja ocjenjivanja službenika 

Uprave Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 9.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o 
porezu na dohodak Ustavnog suda RH 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 i upućivanju Ustavnom sudu Republike Hrvatske, 

postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na 
dohodak (NN RH 80/10), upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 10.  
 
Donošenje Odluke o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku, davanja u 
zakup prostora i opreme u školskim ustanovama  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
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Bez  rasprave gradonačelnik je donio  
 
Odluku o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u 

zakup prostora i opreme u školskim ustanovama. 
 
Točka 11. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne 
građevine 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 priključenju na komunalne vodne 

građevine, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 12. 
 
Donošenje Odluka o akcijskim uvjetima plaćanja naknade za priključenje na:  
 
a) kanalizacijsku mrežu Grada Čakovca 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio  
 
Odluku o akcijskim uvjetima plaćanja naknade za priključenje na kanalizacijsku 

mrežu Grada Čakovca. 
 
b) vodovodnu mrežu Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio  
 
Odluku o akcijskim uvjetima plaćanja naknade za priključenje na vodovodnu 

mrežu Grada Čakovca. 
 
Točka 13. 
 
Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2010. 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 održavanja komunalne infrastrukture za 
djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2010., upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
Točka 14. 
 
Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
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Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2010., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.  
 
Točka 15.  
 
Upućivanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 
2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2010., 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 

Točka 16. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća „Međimurskih voda“ 
d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima te izvedenim radovima temeljem 
povjerenih javnih ovlasti za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. 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: 

1. Godišnjeg izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima te izvedenim 
radovima za razdoblje 01.01.-31.12.2010. s pripadajućim prilozima; 

2. Godišnjeg izvješća o stanju fakturiranih i naplaćenih sredstava za razdoblje 
01.01.-31.12.2010.; 

3. Godišnjeg izvješća o prijenosu novčanih sredstava i obračun manipulativnih 
troškova za razdoblje 01.01.-31.12.2010. 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

 
Točka 17. 
 
Donošenje Zaključka o ukidanju linije autobusnog prijevoza na liniji Čakovec – 
Mihovljan  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

 Temeljem dugogodišnjeg praćenja troškova i broja korisnika, s danom, 01. 
ožujka 2011. privremeno se raskida ugovor sklopljen u svrhu obavljanja prijevoza na 
gradskoj liniji „Groblje“ sa tvrtkom Rudi – express d.o.o.  
 Osigurati će se besplatni autobusni prijevoz građana u razdoblju od 15. 
listopada do 05. studenog 2011., u smjeru groblja.  
 Građani će o ovom Zaključku biti obavješteni putem medija, web stranica Grada 
te oglasnih ploča gradskih kotareva.  
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Točka 18. 
 
Upućivanje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2010. 
provedbi Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Čakovca u 2010., prihvaćeno na 8. 

sjednici Savjeta mladih Grada Čakovca, održanoj 17. veljače 2011., upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
Točka 19. 
 
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 i Izvješće o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na pristup 
informacijama, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.  
 
Točka 20. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za k.o. 
Čakovec, Gornji Pustakovec, Ivanovec, Krištanovec, Kuršanec, Mačkovec, Mihovljan, 
Savska Ves, Šandorovec, Totovec i 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 raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za k.o. Čakovec, Gornji 
Pustakovec, Ivanovec, Krištanovec, Kuršanec, Mačkovec, Mihovljan, Savska Ves, 
Šandorovec, Totovec i Žiškovec, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
Točka 21. 
 
Donošenje Zaključka o usvajanju:  
a) Izvješća o financijskom stanju poslova naplate parkiranja od 01.01. do 31.12.2010. 
GKP „Čakom“ d.o.o.  
b) Okončanog obračuna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje 
01.01. – 31.12.2010.  
c) Obračuna koncesije za obavljanje poslova premještanja, blokiranja i deblokiranja 
nepropisno zaustavljenih, parkiranih i napuštenih vozila na području Grada Čakovca u 
2010.  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
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Usvaja se Izvješće o financijskom stanju poslova naplate parkiranja za period 
01.01. – 31.12.2010., GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec 

Usvaja se Okončani obračun koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za 
razdoblje od 01.01.2010. do 31.12.2010.  

Usvaja se konačni Obračun obavljanja poslova premještanja, blokiranja i 
deblokiranja nepropisno zaustavljenih, parkiranih i napuštenih vozila na području  
Grada Čakovca tijekom 2010. 
 
Točka 22. 
 
Upućivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu Zlatne plakete „Grb 
Grada Čakovca“  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Objavljuje se Javni poziv za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu Zlatne plakete 
"Grb Grada Čakovca". 
 
Točka 23. 
 
Sklapanje Sporazuma s Hrvatskom gorskom službom spašavanja  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Pristupa se sklapanju Sporazuma o zajedničkom interesu za djelovanje 

Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Varaždin na prostoru koji pokriva GRAD 
ČAKOVEC, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih 
prometnica, KLASA: 021-05/11-01/1, URBROJ: 2109/2-01-11-2, između Hrvatske gorske 
službe spašavanja Stanica Varaždin, S. Vraza 15, Varaždin i Grada Čakovca. 
 
Točka 24. 
 
Donošenje Zaključaka iz područja:  
 
a) imovinsko-pravnih djelatnosti 
 
I. Odlagalište Totovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o potvrđivanju Zaključka o Odlagalištu za neopasni otpad 

Totovec, KLASE: 940-01/10-01/93, URBROJ: 2109/2-05-03-10-08, od 23. prosinca 2010., 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
II. Barake u Čakovcu 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
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Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

           Potvrđuje se Zaključak Upravnog odjela za prostorno uređenje, Odsjeka za 
imovinsko-pravne poslove Grada Čakovca, o  povjeravanju poslova upravljanja 
barakama bivšeg GK Međimurja Čakovec, A. Schulteissa 19, Čakovec, GKP Čakom-u 
d.o.o. Čakovec, KLASE: 940-01/10-01/93, URBROJ: 2109/2-05-03-10-07, kojeg je 
gradonačelnik Grada Čakovca potpisao 23. prosinca 2010. 

Obvezuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, Odsjek za imovinsko-pravne 
poslove, pristupiti rješavanju imovinskopravnih odnosa sa vlasnicima čvrstih objekata 
i dijela baraka izgrađenim na dijelovima predmetne čestice upisane u: 
zk.ul.br.6670,k.o. Čakovec, čest.br.1134/26/4/1, površine 3 rala 1108 hvati, (ident. s 
kčbr.1870/1, k.o. iste, površine 21.249 m2), što u naravi predstavlja zemljište ispod 
građevina i baraka bivšeg Međimurja Visokogradnja d.d. Čakovec na lokaciji A. 
Schulteissa 19 u Čakovcu. 

Obvezuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti pokrenuti i razmotriti pitanje 
zbrinjavanja, odnosno izmiještanja udruga iz baraka na drugu lokaciju. 
 
III. Prodaja zemljišta na Sajmištu 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta na Sajmištu u Čakovcu, upućuje se 

Gradskom vijeću, na donošenje.  
 
b) društvenih djelatnosti 
 
I. Sufinanciranje vrhunskog sportaša 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Odobrava se sufinanciranje vrhunskog sportaša Tijane Tkalčec, iznosom od 

1.000,00 kuna mjesečno za 2011., počevši od siječnja 2011., sukladno Rješenju o 
kategorizaciji športaša u I. kategoriji. 
 
II. Laički ukop 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Razmatrajući inicijativu Udruge umirovljenika Međimurske županije, podružnica 

Čakovec, za uvođenjem laičkog ceremonijala ukopa, svjestan sam da on Gradu 
Čakovcu treba, stoga će Grad Čakovec i GKP „Čakom“ d.o.o., uključujući građane koji 
bi mogli doprinijeti svečanosti ispraćaja laičkih pokojnika, pokušati pronaći rješenja i 
osmisliti ceremonijal laičkog ukopa. 

Prikupiti će se prijedlozi i predočiti će se troškovi s kojima će se upoznati 
građani, kako bi ispraćaj laičkih pokojnika bio što dostojanstveniji.  

S konačnom odlukom o obliku laičkog ukopa biti će upoznato Gradsko vijeće.  
 
III. Imenovanje Pregovaračkog tima za izmjene Kolektivnog ugovora Knjižnice „Nikola 
Zrinski“ Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
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Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Imenuje se pregovarački tim za izmjene Kolektivnog ugovora Knjižnice „Nikola 

Zrinski“ Čakovec, u sastavu: 
1. Petar Novački 
2. Stjepan Korunić 
3. Zlata Zorko 
4. Jasenka Horvat 
 
IV. Suglasnost Dječjem vrtiću 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Suglasnosti Dječjem vrtiću Čakovec na uvođenje četverosatnog 

programa za djecu s teškoćama u razvoju, prema Odluci Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića Čakovec, KLASE: 003-06-01/11-182-01, URBROJ: 2109-73/11-02, od 10. veljače 
2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
V. Molbe studenata 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Studentu Hrvoju Bartoliću odobrava se mirovanje isplate stipendije za 

akademsku 2010/2011.  
 Studentu Jurici Baranašiću odobrava se nastavak primanja stipendije u 
akademskoj 2010/2011. 
 Prihvaća se molba studenta Andrije Bacingera za 50% umanjenog povrata od 
utvrđenog iznosa. Obveza vraćanja započinje od ožujka 2011. i mora se izvršiti za 6 
mjeseci. 
 Studenti Filip Munđar, Anna Marčec, Monika Vibovec, Igor Igrec i Marin Kokot 
imaju obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene stipendije najkasnije od 
01.01.2013.  
 Studentima se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostaviti zahtjev za 
produženjem istog. 
 Studenti Azra Sinanović, Ivana Benko i Tomica Ištvanović imaju obvezu 
započeti vraćati utvrđeni iznos primljene stipendije najkasnije od 01.01.2014. 

Studentima se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostaviti zahtjev za 
produženjem istog. 
  Studentica Nikolina Belovari ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos 
primljene stipendije najkasnije od 01.01.2012. Obveza vraćanja je prema prosjeku 
ocjena tijekom studija. 
 Studentici se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostaviti zahtjev za 
produženjem istog. 
 Studentici Jerki Mesarić prihvaća se rok stjecanja diplome do 30.09.2011. uz 
obvezu vraćanja utvrđenog iznosa stipendije. Obveza vraćanja je prema prosjeku 
ocjena tijekom studija. 
 Studentici se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostaviti zahtjev za 
produženjem istog. 
 
Riječ je nakon točaka dnevnog reda zatražio Zoran Vidović. Predložio je da Antun Gjerapić 
bude predstavnik Grada Čakovca u Međimurskim vodama. 
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Gradonačelnik zaključuje stručni kolegij u 9.42 sati.  
 
 
 
 
 
KLASA: 021-05/11-01/9 
URBROJ: 2109/2-01-10-03 
Čakovec, 23. veljače 2011. 
 
 
 
 
              PROČELNIK                 GRADONAČELNIK 
mr. sc. prava Dragica Kemeter                 Branko Šalamon 


