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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
s 15. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 28. travnja 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 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., pročelnici upravnih tijela Uprave Grada Čakovca: mr. sc. prava 
Dragica Kemeter, Lidija Jaklin, mag. oec., Slobodan Veinović, mag. politologije, Ivica 
Pongrac, univ. spec. oec., Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb., Ninoslav Šipoš, mag. ing. 
arh. i urb., Marijana Pal, mag. oec., Nenad Hranilović, mag. oec., Dražen Barić, bacc. ing. 
aedif. – predstavnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Grada Čakovca. 

  
Uz materijale, članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija primili su: 
- Izvod iz zapisnika sa 14. stručnog kolegija gradonačelnika 
- Izvješće o obuci vijećnika 
- Izvješće o održanom Okruglom stolu na temu: Ponoć gospodarstvu putem 

smanjenja državnih, regionalnih te lokalnih fiskalnih i parafiskalnih nameta 
- Prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga 
- Zamjenu materijala uz točku 20.a 

 
Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
 

D N E V N I    R E D 
 
1. Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010., 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  
2. Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2010., Gradskom 

vijeću na donošenje  
3. Donošenje Zaključka o raspodjeli sredstava mjesnim odborima i gradskim kotarevima u 

2011.  
4. Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2011., 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca 

za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
6. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje  

7. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

8. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi 
Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

9. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu 
za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje   

10. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 
socijalnoj zaštiti za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

11. Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune GUP-a Grada 
Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

12. Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 
2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

13. Upućivanje prijedloga Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“, Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

14. Upućivanje:  
a) prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i 
tehnološke eksplozije na području Grada Čakovca  
b)  Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Čakovca za 2010. 
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c)  prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Grada Čakovca 
d) prijedloga Odluke o provođenju aktivnosti sukladno Smjernicama za razvoj 
sustava zaštite i spašavanja u 2011. i 2012. 

      Gradskom vijeću Grada Čakovca  
15. Donošenje: 

      a) Odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite za Grad Čakovec 
      b) Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i  

      spašavanje Grada Čakovca 
      c) Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i 

      žetvenoj sezoni u 2011. 
16. Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP-a 

Grada Čakovca u 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje   
17. Upućivanje: 

a) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2010. 
b) Financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2011. 
 Gradskom vijeću Grada Čakovca, na prihvaćanje  

18. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulice na području Grada Čakovca, Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje 

19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju: 
a) Izvješća o stipendijama u akademskoj 2010./2011. 
b) Financijskog izvješća za predškolske ustanove na području Grada Čakovca za 2010. 

20. Donošenje Zaključka iz područja: 
a) imovinsko-pravnih djelatnosti  
b) društvenih djelatnosti 

        
Točka 1.  
 
Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010., upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
Točka 2.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja za 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 utvrđivanju rezultata poslovanja za 2010., upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 3.  
 
Donošenje Zaključka o raspodjeli sredstava mjesnim odborima i gradskim kotarevima 
u 2011.  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
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Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Utvrđuje se raspodjela sredstava mjesnim odborima i gradskim kotarevima u 2011., kako slijedi: 
      

R.BR. MJESNI ODBOR BR.STA
N. 

% DOTACIJA 
GODIŠNJE 

DOTACIJA 
POLUGODIŠNJE 

1 IVANOVEC 2332 18,19                     61.401,94                         30.700,97     
2 KRIŠTANOVEC 712 5,55                     18.747,08                           9.373,54     
3 KURŠANEC 1617 12,62                     42.575,87                         21.287,94     
4 MAČKOVEC 1482 11,56                     39.021,30                         19.510,65     
5 MIHOVLJAN 1334 10,41                     35.124,41                         17.562,21     
6 NOVO SELO ROK 1607 12,54                     42.312,57                         21.156,29     
7 NOVO SELO NA 

DRAVI 
640 4,99                     16.851,31                           8.425,66     

8 SAVSKA VES 1367 10,66                     35.993,33                         17.996,67     
9 ŠANDOROVEC 319 2,49                       8.399,32                           4.199,66     
10 TOTOVEC 565 4,41                     14.876,54                           7.438,27     
11 SLEMENICE 257 2,00                       6.766,85                           3.383,43     
12 ŽIŠKOVEC 586 4,57                     15.429,48                           7.714,74     

 U K U P N O 12818 100,00                   337.500,00                       168.750,00     
      

Ukupni iznos za raspodjelu                      337.500,00     
      

R.BR. GRADSKI KOTAR BROJ 
BIRAČA 

% broja 
 birača 

DOTACIJA 
GODIŠNJE 

DOTACIJA 
POLUGODIŠNJE 

1 GK ISTOK 6142 44,48                     22.240,73                         11.120,37     
2 GK ZAPAD 3876 28,07                     14.035,34                           7.017,67     
3 GK JUG 3790 27,45                     13.723,93                           6.861,97     
 U K U P N O 13808 100,00                     50.000,00                         25.000,00     
      

Ukupni iznos za raspodjelu:                        50.000,00     
 
Točka 4.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna 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 Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2011., upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.   
 
Točka 5.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni 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 izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 
2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
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Točka 6.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture 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 izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 7.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture 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 izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje. 
 
Točka 8.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 
kulturi 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 izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi 

Grada Čakovca za 2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 9.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 
športu 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 izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 
2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
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Točka 10.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 
socijalnoj zaštiti za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez  rasprave gradonačelnik je donio  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj 

zaštiti za 2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 11. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune 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 dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune Generalnog 

urbanističkog plana Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
Točka 12. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola 
u 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 financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 

2011., prema Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 
2011. (NN RH 29/11), upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 13. 
 
Upućivanje prijedloga Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlozi Odluka za dodjelu Zlatne plakete “Grb Grada Čakovca” za 2011. za: 
 1. Đuru Horvata, predsjednika NO KUD-a “Katruže” Ivanovec  
 2. III. osnovnu školu Čakovec 
 3. Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec 

upućuju se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
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Točka 14. 
 
a) Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i 
tehnološke eksplozije na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara (od ožujka 

2002., ožujka 2006., svibnja 2008. i svibnja 2010.), upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje.  
 
b) Upućivanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Čakovca za 2010. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Izvješće o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Čakovca za 2010., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
usvajanje.  
 
 
c) Upućivanje prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na području Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o razmatranju stanja zaštite i spašavanja u 2011., upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
d) Upućivanje prijedloga Odluke o provođenju aktivnosti sukladno Smjernicama za 
razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2011. i 2012. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

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

 
Točka 15.  
 
a) Donošenje Odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite za Grad Čakovec 
       
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
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Bez rasprave gradonačelnik je donio  
 
Odluku o osnivanju Postrojbe civilne zaštite za Grad Čakovec. 
 

b) Donošenje Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za 
zaštitu i spašavanje Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio  
 
Odluku o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i 

spašavanje Grada Čakovca. 
 
c) Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i žetvenoj 
sezoni u 2011. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio  
 
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i žetvenoj 

sezoni u 2011. 
 

Točka 16. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP-a 
Grada Čakovca u 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 kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Čakovca u 2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje.  
 
Točka 17. 
 
a) Upućivanje Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2010. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na prihvaćanje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

           Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za period od 01.01. 
do 31.12.2010., jednoglasno usvojeno na sjednici Skupštine VZG Čakovca održane 08. 
travnja 2011. u Mihovljanu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
prihvaćanje. 
   
b) Upućivanje Financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2011.  
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na prihvaćanje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
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Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Financijski plan Vatrogasne zajednice Grada Čakovca, br.13-02/2011., od 25. 
ožujka 2011., donesen na sjednici Skupštine Vatrogasne zajednice Grada Čakovca, 
održane 8. travnja 2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na prihvaćanje. 
 
Točka 18. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulice 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 novoosnovane ulice unutar pripadajućeg javnog 

cestovnog koridora identičnog dijelu kat.čest.br. 505/8 k.o. Čakovec koji s južne strane 
započinje od Ulice Jakova Gotovca, te se proteže u smjeru sjeverozapada u dužini od 
cca 110 m, s pripadajućim odvojkom koji se u smjeru zapada proteže u dužini od 100 
m, Ulicom hrvatskih branitelja, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
Točka 19. 
 
a) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stipendijama u akademskoj 
2010./2011. 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Prihvaća se Izvješće o stipendijama Grada Čakovca u 2010/2011. 
 
b) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća za predškolske ustanove 
na području Grada Čakovca za 2010. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prihvaća se Financijsko izvješće za 2010., za predškolske ustanove na području 

Grada Čakovca kojima Grad Čakovec nije osnivač.  
 
Točka 20. 
 
Donošenje Zaključka iz područja: 
 
a) imovinsko-pravnih djelatnosti  
 
I. Prihvaćanje darovanja nekretnina Gradu Čakovcu od strane Dječjeg vrtića Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
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Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina Gradu Čakovcu, od strane 

Dječjeg vrtića Čakovec, Lavoslava Ružičke 2, Čakovec, upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje. 
 
II. Prodaja i darovanje zemljišta u Čakovcu, J. Gotovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o prodaji i darovanju zemljišta u Čakovcu, Ulica Jakova 

Gotovca (kod “Mercatora”), preko puta Policijske uprave Međimurske, upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
III. Priznanje i prijenos prava vlasništva Hrvatskom crvenom križu, GDCK Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o priznanju i prijenosu prava vlasništva Hrvatskom crvenom 

križu, Gradskom društvu Crvenog križa Čakovec, upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje.  
 
IV. Preoblikovanje NK „Međimurje“ Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Prijedlog Odluke o preoblikovanju NK “Međimurja” Čakovec u športsko 

dioničko društvo, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
V. Izmjena Zaključka gradonačelnika od 02. srpnja 2009. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

            Prijedlog Odluke o izmjeni Zaključka gradonačelnika KLASA: 021-05/09-01/106, 
URBROJ: 2109/02-01-09-09, od 2. srpnja 2009., upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje.  
 
VI. Izmjena Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Čakovca od 25.09.2008. i 15. 
svibnja 2008. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
            Prijedlog Odluke o izmjeni Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Čakovca  
(KLASA: 021-05/08-01/189, URBROJ: 2109/2-03-08-08 od 25. rujna 2008.) i o izmjeni 
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Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Čakovca, (KLASA: 021-05/08-01/97, URBROJ: 
2109/2-03-08-26, od 15. svibnja 2008.), upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
VII. Priznavanje prava vlasništva zemljišta TMT-u 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o priznavanju prava vlasništva zemljišta TMT-u, izdavanju 

tabularne isprave, darovanju zemljišta Gradu Čakovcu i kupnji zemljišta na području 
Gospodarske zone Martane Zapad, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje.   
 
VIII. Smanjenje naknade za korištenje javne površine Tisku d.d. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Odobrava se Tisku d.d. Poslovnici Varaždin, smanjenje naknade za korištenje 

javne površine u svrhu postavljanja kioska - mjesečno za iznos od 500 kuna na 
sljedećim lokacijama: kiosk T. Masaryka, kiosk Uska ulica, kiosk Trg Eugena 
Kvaternika, kiosk Kalnička ulica, kiosk Ulica Ivana Pl. Zajca. Novi mjesečni iznos za 
korištenje javne površine bio bi 800,00 kn, (dosadašnjih 1.300,00 kn umanjeni za 
500,00 kuna), tromjesečno bi to bilo 2.400,00 kn. Smanjeni iznos naknade za korištenje 
javne površine, Tisak će za predmetne kioske plaćati od 01. svibnja 2011.  

Ovlašćuje se nadležni upravni odjel Grada Čakovca zadužiti Tisak d.d., 
Poslovnicu Varaždin, za korištenje javne površine u svrhu postavljanja kioska na 
lokacijama T. Masaryka, Uska ul., Kalnička ulica, Ulica Ivana Plemenitog Zajca i Trg 
Eugena Kvaternika i izdati financijske kartice za svaku od lokacija sa mjesečnim 
iznosom od 800,00 kn (tromjesečno 2.400,00 kn). 

Smanjenje naknade za korištenje javne površine iz ove Odluke, privremenog je 
karaktera.  
 
IX. Prihvaćanje darovanog zemljišta u Žiškovcu 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
 Grad Čakovec prihvaća darovanje zemljišta upisanog u zk.ul.br. 2206, k.o. 
Krištanovec, čest. broj 448/1, pašnjak Žiškovec površine 1196 čhv u vlasništvo, a koje 
će se koristiti za potrebe Područne škole u Žiškovcu, od Franjevačkog samostana u 
Čakovcu, Franjevački trg 1. 

Ovlašćuje se gradonačelnik potpisati Ugovor o darovanju nekretnine sa 
Franjevačkim samostanom Čakovec.  
 
X. Otkup zemljišta u Savskoj Vesi 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
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U Zaključku Gradskog poglavarstva Grada Čakovca od 09. travnja 2009., 
KLASA: 021-05/09-01/80, URBROJ: 2109/2-03-09-11 (u daljnjem tekstu: Zaključka): 

a) u točci I. riječi „-čest. br. 47, Ulica Bratstva i jedinstva, površina 4902 m2, u 
dužini cca 149 m, širine 9,5 m, površine cca 1416 m2 ili njenog manjeg dijela“, 
zamjenjuju se riječima: „-čest. br. 47/3, voćnjak, livada, ukupne površine 2403 m2“; 

b)  u točci II. iznos: „od 25 EUR/m2“, zamjenjuje se iznosom: „ od 17 EUR/m2“; 
c) iza točke II., dodaje se nova točka III koja glasi:  
„Prodaja novoformiranih čestica izvršit će se neposrednom pogodbom ukoliko 

će biti zadovoljeni uvjeti propisani čl. 391.st.3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima i čl. 128.st. 1. točka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, u protivnom 
prodaja će se izvršiti raspisivanjem javnog natječaja.“ 

d) dosadašnja točka III. briše se. 
 
b) društvenih djelatnosti 
 
I. Sufinanciranje vrhunske športašice 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Grad Čakovec, sufinancirati će Dariu Pletikapa, iz Čakovca, vrhunsku 

sportašicu, u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno, počevši od siječnja 2012. 
 
II. Program produženog boravka 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Usvaja se Program produženog boravka u školskoj 2011/2012., za učenike 1. i 2. 

razreda osnovne škole. 
Program produženog boravka sufinancirati će se iz Proračuna Grada Čakovca – 

Program 014A003: Školstvo - pozicija u proračunu: Sufinanciranje produženog 
boravka. 
 U slučaju velikog broja učenika prijavljenih za upis u Program produženog 
boravka, prednost pri upisu imaju učenici s prebivalištem na području Grada Čakovca 
te učenici s oba zaposlena roditelja.  

Sredstva će se isplaćivati unatrag za protekli mjesec na temelju podataka škole 
o isplaćenom bruto osobnom dohotku voditelja Programa. 

Dodatno se dostavljaju školama sredstva za naknadu kuharu, iznos od 600,00 
kuna po skupini mjesečno, te za manipulativne troškove iznos od 375,00 kuna po 
skupini mjesečno (Grad Čakovec zadržava pravo izmjene iznosa sufinanciranja 
sukladno proračunskim sredstvima). 

Iznos sufinanciranja Programa za roditelje (korisnike) učenika koji imaju 
prebivalište na području Grada Čakovca je 500 kuna mjesečno.  

Iznos sufinanciranja Programa za roditelje (korisnike) učenika koji nemaju 
prebivalište na području Grada Čakovca je 1.000 kuna mjesečno.  

Postupak zapošljavanja voditelja Programa produženog boravka provodi škola 
(tekst objavljenog natječaja treba dostaviti u Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Grada Čakovca). 

Potrebno je razmotriti mogućnost rješavanja problema zapošljavanja voditelja 
programa (voditelji zaposleni na određeno radno vrijeme). 

Grad Čakovec sa školama sklapa Ugovor o sufinanciranju produženog boravka 
u tekućoj školskoj godini (tekst Ugovora potrebno je utvrditi prema navedenim 
kriterijima sufinanciranja Programa produženog boravka). 
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III. Plan aktivnosti i financiranja akcije „Grad Čakovec prijatelj djece“ 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prihvaća se Plan aktivnosti i financiranja akcije “Grad Čakovec prijatelj djece” 

za 2011., donesen na sjednici Koordinacijskog odbora akcije “Grad Čakovec prijatelj 
djece”, 24. ožujka 2011. 
 
IV. Zamolbe studenata 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 

 
Student Nino Vugrinec ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 

stipendije najkasnije od ožujka 2012. Ukoliko se zaposli prije navedenog roka odgode, 
dužan je sklopiti sporazum o vraćanju utvrđenog iznosa i započeti s povratom i prije 
navedenog roka. Studentu se ne odobrava, nakon isteka navedenog roka dostava 
zahtjeva za produženjem istog. 
 Studenti Marko Mikulaj, Željka Tkalčec, Marijana Trstenjak i Danko Bundalo 
imaju obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljen stipendije najkasnije od 
01.01.2013. Ukoliko se studenti zaposle prije navedenog roka odgode, dužni su 
sklopiti sporazum o vraćanju utvrđenog iznosa i započeti s povratom i prije 
odobrenog roka. Studentima se ne odobrava, nakon isteka navedenog roka dostaviti 
zahtjev za produženjem istog. 
 Studentica Mateja Mihalić ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od 2013. Ukoliko se zaposli prije navedenog roka odgode, dužna 
je sklopiti sporazum o vraćanju utvrđenog iznosa i započeti s povratom i prije 
odobrenog roka. Studentici se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostava 
zahtjeva za produženjem istog. 
 Studenti Aleksandra Bedić i Nikola Gačić imaju obvezu započeti vraćati 
utvrđeni iznos primljene stipendije najkasnije od 01.01.2012. Ukoliko se zaposle prije 
navedenog roka odgode, dužni su sklopiti sporazum o vraćanju utvrđenog iznosa i 
započeti s povratom i prije odobrenog roka. Studentima se ne odobrava nakon isteka 
navedenog roka, dostava zahtjeva za produženjem istog. 
 Studentica Ida Tepalović ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od 10.2012. Ukoliko se zaposli prije navedenog roka odgode, 
dužna je sklopiti sporazum o vraćanju utvrđenog iznosa i započeti s povratom i prije 
odobrenog roka. Studentici se ne odobrava nakon isteka navedenog roka, dostava 
zahtjeva za produženjem istog. 

Studentica Tina Novak ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od 2012. Ukoliko se zaposli prije navedenog roka odgode, dužna 
je sklopiti sporazum o vraćanju utvrđenog iznosa i započeti s povratom i prije 
odobrenog roka. Studentici se ne odobrava nakon isteka navedenog roka, dostava 
zahtjeva za produženjem istog. 
 Odbija se molba studentice Ivane Štebih te sukladno ugovoru studentica ima 
obvezu povrata 40% ukupno primljenog iznosa stipendije, a početak vraćanja utvrđuje 
se čl. 7 ugovora. Utvrđeni iznos se može umanjiti za 50% ukoliko su zadovoljeni uvjeti 
čl. 19. Odluke o stipendiranju studenata (Sl. gl. Grada Čakovca br. 10/07, 12/08, 11/09, 
12/09- proč. tekst, 07/10, 09/10 – proč. tekst). Studentici se ne odobrava nakon isteka 
utvrđenih rokova u ugovoru dostava zahtjeva za produženjem istog. 
 Studentima Ivani Jalšovec i Ivanu Fučko prihvaća se rok stjecanja diplome do 
30.09.2011., uz obvezu vraćanja utvrđenog iznosa stipendije. Studentima se ne 
odobrava nakon isteka navedenog roka dostava zahtjeva za produženjem istog. 
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 Studentici Ivi Novak prihvaća se rok stjecanja diplome do 10.2011. uz obvezu 
vraćanja utvrđenog iznosa stipendije. Studentici se ne odobrava, nakon isteka 
navedenog roka dostava zahtjeva za produženjem istog. 

Raskida se ugovor o korištenju stipendije sa studentima Vjerom Kovačević i 
Ivanom Blažonom te se studenti oslobađaju povrata do sada primljenog iznosa 
stipendije. Ugovor se raskida od 01.04.2011. 
 Studentica Tanja Lisek ne oslobađa se obveze do sada primljenog iznosa 
stipendije. Isplata stipendija se stavlja u mirovanje od 01.04.2011. Ukoliko studentica 
zadovolji odredbe iz ugovora od 21.01.2008. tada je oslobođena povrata ukupno do 
sada primljenog iznosa stipendije. Studentici se ne odobrava nakon isteka navedenih 
rokova iz ugovora dostava zahtjeva za produženjem istog. 
 Studentu Filipu Vukini odobrava se mirovanje isplate stipendije za akademsku 
2010./2011. godinu. 
 
V. Sufinanciranje školovanja za deficitarna obrtnička zvanja 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

   Odobrava se sufinanciranje školovanja učenika s područja Grada Čakovca za 
deficitarna obrtnička zvanja u iznosu od 36.000,00 kuna godišnje. 
 
VI. Financiranje pomoćnika u nastavi Davidu Krištofiću 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Grad Čakovec financirati će pomoćnika u nastavi Davidu Krištofiću, učeniku II. 

osnovne škole Čakovec, do 15.6.2011., odnosno do kraja tekuće godine, u ukupnom 
iznosu od 5.800,00 kuna. 
 
VII. Financiranje pomoćnika u nastavi Davidu Novaku 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Grad Čakovec financirati će pomoćnika u nastavi Davidu Novaku, učeniku I. 

osnovne škole Čakovec, do 15.6.2011., u ukupnom iznosu od 5.800,00 kuna.  
 
Gradonačelnik je napomenuo da se već više puta raspravljalo o Izvješću o poticanoj 
stanogradnji GP „Stanorad“ te je donio sljedeći Zaključak: 
 

Obvezuje se direktor GP “Stanorad” d.o.o. Čakovec, Gradskom vijeću Grada 
Čakovca u roku od 10 dana od dana primitka ovog Zaključka, dostaviti pisano i 
obrazloženo Izvješće o gradskoj poticanoj stanogradnji, s posebnim osvrtom na 
sljedeću analizu:  

a) zašto je u obračunu gradske poticane stanogradnje došlo do negativnijeg 
izvršenja u odnosu na ono što je bilo planirano? 

b) koji su razlozi za financijsko odstupanje po obvezama prema Gradu 
Čakovcu?  

c) paralelno prikazati gradsku poticanu stanogradnju na Sajmištu i u 
Martanama Čakovec kako bi se detaljno vidjeli razlozi za negativan odnos koji je 
nastao.  

Gradonačelnik Grada Čakovca zaključuje stručni kolegij u 9.52 sati. 
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Gradonačelnik najavljuje sljedeći stručni kolegij.  
 
KLASA: 021-05/11-01/84 
URBROJ: 2109/2-01-11-03 
Čakovec, 28. travnja 2011. 
 
 
 
              PROČELNIK                 GRADONAČELNIK 
mr. sc. prava Dragica Kemeter                 Branko Šalamon 


