
 
PRIJEDLOG 

 
Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i 

članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 
10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom  ___. stručnom kolegiju održanom 
_____2011., donio sljedeći 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 

I. 
  
 
 

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2011. do 30. lipnja 
2011. KLASE: 021-05/11-01/95, URBROJ: 2109/02-01-11-02, od 30. lipnja 2011., te 
prijedlog Odluke o usvajanju istog, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 

 
 

 II. 
  
 
 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
KLASA: 021-05/11-01/95 
URBROJ: 2109/2-01-11-03 
Čakovec, __________ 2011. 
 
 
 
 

 
GRADONAČELNIK 

  Branko Šalamon, v.r. 
 
 



 
PRIJEDLOG 

 
Temeljem članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09), 

Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___. sjednici održanoj _____ 2011., donijelo 
sljedeću  

 
 
 

O D L U K U 
 

 
 
 

Članak 1. 
 
 
 
 Usvaja se Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2011. 
do 30. lipnja 2011. KLASE: 021-05/11-01/95, URBROJ: 2109/02-01-11-02, od 30. lipnja 
2011. 

Članak 2. 
 
 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Čakovca. 
 
 
 
 
 
KLASA: 021-05/11-01/95 
URBROJ: 2109/2-02-11-02 
Čakovec, _______  2011. 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
        Gordan Vrbanec, ing. el., v.r. 
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I. UVOD 
 

 Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 
RH 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 45. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada 
Čakovca 09/09), podnosim polugodišnje izvješće o svom radu za razdoblje od 1. siječnja 
2011. do 30. lipnja 2011., koje sadrži pregled rada i aktivnosti vezanih za zastupanje Grada 
Čakovca, za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug Grada Čakovca, 
poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Čakovca.  
 
 Izvršne poslove obavljao sam sukladno članku 44. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članku 45. Statuta 
Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09). 
 

Radio sam na: 
- pripremanju prijedloga općih akata; 
- izvršavanju općih akata Gradskog vijeća Grada Čakovca; 
- usmjeravanju djelovanja upravnih tijela Grada Čakovca te na njihovu nadzoru; 
- upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Čakovca kao i njegovim 

prihodima i rashodima; 
- odlučivanju o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada Čakovca, sukladno 

članku 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09); 
- stvaranju preduvjeta za kvalitetniji brži gospodarski i društveni razvoj Grada, povećanju 

standarda i kvalitete osnovnog obrazovanja i predškolskog odgoja te osiguranju potreba 
stanovništva u oblasti brige o mladima, a posebice visokog školstva te socijalne skrbi, 
kulture i sporta, uređenju prostora kroz urbanističko planiranje Grada vodeći računa o 
stvaranju boljih i uspostavi viših ekoloških standarda, izgradnji komunalne infrastrukture, 
podizanju kvalitete života u gradu i zadovoljavanju potreba građana. 

 
 Akti Gradskog vijeća Grada Čakovca i moji akti, aktualni događaji, obavijesti i 
informacije iz uprave Grada Čakovca objavljuju se na web stranici Grada Čakovca:  
www.cakovec.hr.  
 
U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2011., održao sam 2 stručna kolegija u sastavu: 
   
1. Veselin Biševac, mag. ing., zamjenik gradonačelnika 
2. Zoran Vidović, prist. oec., zamjenik gradonačelnika   
3. Gordan Vrbanec, ing. el., predsjednik Gradskog vijeća   
4. mr. sc. prava Dragica Kemeter 
5. Marijana Pal, mag. oec. 
6. Lidija Jaklin, mag. oec.   
7. Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb.  
8. Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb.     
9. Slobodan Veinović, mag. politologije 
10. Ivica Pongrac, univ. spec. oec. 
11. Nenad Hranilović, mag. oec. 
12. Antun Gjerapić, mag. ing. aedif.   

 
Stručnim kolegijima bili su prisutni predstavnici medija, po potrebi direktori trgovačkih 

društava, ravnatelji gradskih ustanova i drugi izlagatelji pojedinih točaka dnevnog reda. 
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II. RAZRADA AKTIVNOSTI 
 
 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 
2010. 
 U izvještajnom razdoblju prihodi proračuna Grada Čakovca realizirani su u visini od 
100,972.797,97 kuna, dok su rashodi realizirani u visini od 110,489.573,04 kune. Primici su 
ostvareni u visini od 10,400.677,37 kuna, od čega se 10,000.000,00 kuna odnosi na 
kratkoročni kredit, a razlika na prihod od prodaje udjela u poduzeću „Međimurska 
hidrogradnja“ d.o.o. Savska Ves. Izdaci za otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada iznosili 
su 2,613.073,94 kune. Iz navedenog proizlazi manjak tekuće godine u iznosu od 
2,129.849,01 kuna, pa s prenesenim manjkom iz prethodne proračunske godine u visini od 
9,333.622,45 kuna ukupni manjak na dan 31. prosinca 2010. iznosio je 11,062.794,09 kuna. 

S 15. stručnog kolegija, održanog 28. travnja 2011., uputio sam Godišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010., Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je isti 
usvojilo na svojoj 13. sjednici održanoj 05. svibnja 2011. 
 
 ODLUKA O UTVRĐIVANJU REZULTATA POSLOVANJA ZA 2010. 
 S 15. stručnog kolegija, održanog 28. travnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
utvrđivanju rezultata poslovanja za 2010., Gradskom vijeću Grada Čakovca koje je istu 
donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj 05. svibnja 2011. U razdoblju od 1.1.2010. do 
31.12.2010., ostvaren je negativan rezultat poslovanja (manjak), u ukupnom iznosu od -
11.062.794,09 kune. 
 
 ZAKLJUČAK O RASPODJELI SREDSTAVA MJESNIM ODBORIMA I GRADSKIM 
KOTAREVIMA U 2011. 
 Na 15. stručnom kolegiju, održanom 28. travnja 2011., donio sam Zaključak o 
raspodjeli sredstava mjesnim odborima i gradskim kotarevima u 2011. 
 
 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2011. 

U skladu s člancima 37 – 39 Zakona o proračunu, Grad Čakovec pristupio je izradi 
Izmjena i dopuna proračuna za 2011. Prikazani su podaci plana proračuna za 2010., 
izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće 
godine, kao i prijedlog Izmjena i dopuna.  

U Izmjenama i dopunama prikazan je i negativan rezultat poslovanja iz prethodne 
fiskalne godine u iznosu od 11,062.794,09 kuna. Odlukom o utvrđivanju rezultata poslovanja 
za 2010. prikazan je način njegova pokrića tijekom 2011.  

Prihodi proračuna Grada Čakovca za 2011. ovim su se Izmjenama i dopunama 
uvećali s planiranih 106,828.002,82 kuna na 118,016.404,00 kuna, pri čemu se 
106,953.609,91 kuna odnosilo na financiranje rashoda i izdataka tekuće godine, dok se 
razlikom planiranih prihoda trebao pokriti lanjski negativni rezultat poslovanja. 

S 15. stručnog kolegija, održanog 28. travnja 2011., uputio sam prijedlog Izmjena i 
dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca koje je 
Izmjene donijelo, na razini troznamenkastog konta sukladno članku 39. Zakona o proračunu, 
na svojoj 13. sjednici održanoj 05. svibnja 2011.  
 
 ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA 
ČAKOVCA ZA 2011. 
 U 2011. planirana su sredstva proračunske pričuve u visini od 336.780,00 kuna. Taj 
je iznos bilo potrebno promijeniti u iznos od 80.373,31 kunu. 
 S 15. stručnog kolegija, održanog 28. travnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj 05. svibnja 2011.  
 
 IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2010. 
 Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN RH 110/07, 125/08) i posljednjem 
rebalansu Proračuna Grada Čakovca za 2010., donesenom na 11. sjednici Gradskog vijeća 
Grada Čakovc održanoj 2010., Plan nabave Grada Čakovca usuglašen je sa rebalansom 
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Proračuna. Svi planirani iznosi prilagođeni su iznosima u rebalansu Proračuna. Također, 
procijenjena vrijednost nabave kratkoročnog kredita, 1F/2010, iznosila je 250.000,00 kn, tj. 
procijenjena vrijednost svih kamata i troškova kredita, bez glavnice, sukladno čl. 8., st. 1. tč. 
2 Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave (NN RH 13/08, 77/08, 4/09,  52/10).  

Na 14. stručnom kolegiju, održanom 23. veljače 2011., donio sam Izmjene i dopune 
Plana nabave za 2010. 

 
IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2011. 
Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08), naručitelji koji su 

obveznici Zakona o javnoj nabavi, obavezno izražavaju plan nabave za narednu 
proračunsku godinu. Plan se temelji na stvarnim potrebama naručitelja i planiranim 
sredstvima u proračunu. Grad Čakovec donosi ove Izmjene i dopune Plana nabave u skladu 
sa Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za 2011. Budući da je tokom 2010. 
sklopljeno više Okvirnih sporazuma na trajanje od 4 godine, za te nabave će se u idućoj 
godini sklapati ugovori o javnoj nabavi temeljeni na tim Okvirnim sporazumima, ali bez 
provođenja javnih nadmetanja. Za ostale nabave primjenjivati će se Zakon o javnoj nabavi. 
Ukupna procijenjena nabava za 2011. iznosi 12.626.254,70 kn bez PDV-a, za koju je 
planirano sredstava u iznosu od 14.764.571,33 kn sa PDV-om. Ove vrijednosti uključuju sve 
nabave, one do 70.000,00 bez PDV-a, za koje nije potrebno provoditi postupke, i one iznad 
70.000,00 za koje je potrebno provodit postupke javne nabave. Plan je podložan 
promjenama ukoliko se pojave nove potrebe ili mogućnosti nabave.  

Na 16. stručnom kolegiju održanom 30. lipnja 2011., donio sam Izmjene i dopune 
Plana nabave za 2011. 
 
            ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA 
PRISTUP INFORMACIJAMA 

Dana 30. prosinca 2010. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 
o pravu na pristup informacijama (NN RH 144/10). Izmjenama i dopunama Zakona uveden 
je pojam „korisnik prava na informaciju“ umjesto „ovlaštenik prava na informaciju“. Proširen 
je popis obveznika primjene Zakona na tijela javne vlasti, tako da su pridodane i pravne 
osobe čiji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili 
djelomično financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima RH i jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo. Navedeno 
proširenje obuhvaća skoro sve pravne osobe lokalnog javnog sektora i to: javne ustanove 
čiji su osnivači lokalne jedinice i trgovačka društva u kojima lokalne jedinice imaju vlasništvo. 
Odlučivanje o žalbama u postupcima pristupa informacijama povjereno je neovisnome 
nadzornom tijelu–postojećoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Time je uvedeno 
jedinstveno žalbeno tijelo u svim postupcima zahtjeva za pristup informacijama. Agencija 
preuzima i poslove nadzora nad provedbom Zakona. Potpunije je uređeno izvješćivanje o 
provedbi Zakona. U skladu s navedenim izmjenama Zakona, potrebno je bilo uskladiti i 
Odluku o ostvarivanju prava na pristup informacijama.   

Na 14. stručnom kolegiju, održanom 23. veljače 2011., prijedlog Odluke o izmjenama 
i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama, uputio sam Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 12. sjednici održanoj 03. ožujka 2011. 

 
ODLUKA O NAČINU PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA I UVJETIMA ZA 

ČLANOVE NADZORNIH ODNOSNO UPRAVNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U 
KOJIMA GRAD ČAKOVEC IMA UDJELE ODNOSNO DIONICE 
           Stavkom 3. i 4. članka 15., novog Zakona o sprečavanju sukoba interesa (NN RH 
26/11), propisano je da članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u 
kojima jedinica lokalne samouprave ima udjele ili dionice u vlasništvu (kapitalu Društva), 
predlaže Skupštini Društva predstavničko tijelo JLS, na temelju prethodno provedenog 
javnog natječaja.  
              Način provedbe javnog natječaja i uvjete za članove upravnih tijela i nadzornih 
odbora trgovačkih društava u kojima JLS ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu 
društva), propisuje predstavničko tijelo lokalne samouprave. 
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S 16. stručnog kolegija, održanog 30. lipnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 

načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih 
odbora trgovačkih društava u kojima Grad Čakovec ima udjele i dionice, Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje. 

 
ODLUKA O POPISU PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD 

ČAKOVEC 
Prijedlog Odluke, izrađen je sukladno novom Zakonu o sprječavanju sukoba interesa 

(NN RH 26/11). Sukladno tom Zakonu, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 
utvrđuje popis pravnih osoba od posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave.  

 S 16. stručnog kolegija održanog 30. lipnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Čakovec, Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
 
 ODLUKA O KRITERIJIMA I NAČINU OCJENJIVANJA SLUŽBENIKA U UPRAVI 
GRADA ČAKOVCA 
 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN RH 86/08), u članku 95. propisuje da se kriteriji za ocjenjivanje službenika i 
način provođenja ocjenjivanja propisuju općim aktom lokalne jedinice. Službenici se 
ocjenjuju svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu, osim ako 
su primljeni u službu na određeno vrijeme ili ako su u prethodnoj kalendarskoj godini radili 
manje od 6 mjeseci, bez obzira na razloge. Službenike ocjenjuje pročelnik upravnog tijela 
dok pročelnike ocjenjuje gradonačelnik. Ocjena se temelji na podacima o stručnom znanju 
pokazanom u obavljanju poslova učinkovitosti i kvaliteti rada te poštivanju službene 
dužnosti, a o istoj se donosi rješenje u kojem mora biti obrazložena.  

S 14. stručnog kolegija, održanog 23. veljače 2011., prijedlog Odluke o kriterijima i 
načinima provođenja ocjenjivanja službenika Uprave Grada Čakovca, uputio sam Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 12. sjednici, održanoj 03. ožujka 2011. 
 
 ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA OCJENU USTAVNOSTI  

Udruga gradova RH pokrenula je postupak ocjene ustavnosti posljednjih izmjena 
Zakona o porezu na dohodak (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na 
dohodak NN RH 80/10), kojima se mijenjaju stope poreza na dohodak. Udruga gradova svoj 
prijedlog temelji na izostanku konzultacija države s lokalnom samoupravom koji je propisan 
Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi koja ima status međunarodnog ugovora kojeg je 
RH u potpunosti ratificirala, po snazi je iznad zakona i neposredno se primjenjuje u RH.  
Zbog tih izmjena Zakona o porezu na dohodak lokalna samouprava će, prema navodima 
Ministarstva financija, izgubiti oko milijardu kuna prihoda godišnje, što je u skladu s 
rezultatima analize koju je sačinila Udruga gradova. S obzirom na činjenicu da su sve 
jedinice lokalne samouprave u teškoj financijskoj situaciji i činjenicu da bi se financijska 
situacija djelomično poboljšala ukidanjem zadnjih izmjena Zakona o porezu na dohodak, 
iznimno je važno da Ustavni sud donese odluku o (ne)suglasnosti Zakona s Ustavom u što 
kraćem roku.  Udruga gradova pred Ustavnim sudom ima status jednak svim drugim fizičkim 
i pravnim osobama, bez obzira na status nacionalnog udruženja lokalne samouprave. 
Izvjesno je da će Ustavni sud stoga o prijedlogu Udruge gradova odlučivati u redovnoj 
proceduri koja može potrajati neprihvatljivo dugo. U skladu s člankom 36. Ustavnog zakona 
o Ustavnom sudu RH, podnese li predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 
Ustavnom sudu zahtjev za pokretanje postupka ocjene ustavnosti propisa kojim se uređuje 
ustroj, djelokrug ili financiranje lokalne samouprave, Ustavni sud je dužan u hitnom 
postupku, a najkasnije u roku od 30 dana odlučiti o zahtjevu. 

S 14. stručnog kolegija, održanog 23. veljače 2011., prijedlog Odluke o pokretanju i 
upućivanju Ustavnom sudu RH, postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN RH 80/10), uputio sam Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, koje je istu donijelo na 12. sjednici održanoj 3. ožujak 2011. 
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IZVJEŠĆE O PROVEDBI ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP 
INFORMACIJAMA 

Sukladno članku 13. Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama (Sl. gl. 
Grada Čakovca 8/04, 08/10), s 14. stručnog kolegija, održanog 23. veljače 2011., uputio 
sam 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, Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na 12. sjednici 
održanoj 03. ožujka 2011. 
 
 IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA ČAKOVCA U 2010. 
 Sukladno članku XII. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca (Sl. gl. 
Grada Čakovca 8/07 i 2/10), s 14. stručnog kolegija, održanog 23. veljače 2011., uputio sam 
prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca u 2010., 
prihvaćeno na 8. sjednici Savjeta mladih Grada Čakovca, održanoj 17. veljače 2011., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na 12. sjednici održanoj 03. ožujka 
2011. 
 
 ZLATNA PLAKETA „GRB GRADA ČAKOVCA“ 

Na 14. stručnom kolegiju, održanom 23. veljače 2011., donio sam Zaključak da se 
objavljuje javni poziv za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu Zlatne plakete „Grb 
Grada Čakovca“. 

Odlukom o javnim priznanjima Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), kao 
jedno od javnih priznanja Grada Čakovca, utvrđena je i Zlatna plaketa „Grb Grada Čakovca“, 
koja se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima 
gospodarskog i društvenog života. Zlatna plaketa „Grb Grada Čakovca“ dodjeljuje se 
građanima Grada Čakovca i drugim osobama koje rade na području Grada Čakovca, 
udrugama građana, poduzećima, ustanovama i drugim javnim osobama prigodom njihovih 
obljetnica, Dana Grada Čakovca i drugih obljetnica, te za trajniju opće priznatu djelatnost 
kojom su znatno pridonijeli razvoju Grada Čakovca. Ujedno se uručuje i Odluka o dodjeli 
plakete. U jednoj se godini mogu dodijeliti najviše tri Zlatne plakete "Grb Grada Čakovca". 

 S 15. stručnog kolegija, održanog 28. travnja 2011., uputio sam prijedloge Odluka za 
dodjelu Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“ za 2011., za Đuru Horvata (predsjednika NO 
KUD-a „Katruže“ Ivanovec), III. OŠ Čakovec i Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je iste donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj 05. 
svibnja 2011.  

Dodjelu Zlatnih plaketa „Grb Grada Čakovca“, izvršio sam na svečanoj sjednici 
povodom Dana Grada Čakovca, koja je održana 27. svibnja 2011., u Centru za kulturu 
Čakovec. 

 
IMENOVANJE ULICE HRVATSKIH BRANITELJA 
S 15. stručnog kolegija, održanog 28. travnja 2011., uputio sam 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, Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj 05. svibnja 2011.            
Novoimenovana ulica se nalazi unutar prostornog obuhvata DPU-a područja oko Policijske 
uprave u Čakovcu. Komisija za određivanje imena trgova i ulica u Gradu Čakovcu sastala se 
29. ožujka 2011. 

 
ODLUKA I TEKST SPORAZUMA O OSNIVANJU JAVNE VATROGASNE 

POSTROJBE ČAKOVEC 
S 16. stručnog kolegija, održanog 30. lipnja 2011., uputio sam Prijedlog Odluke o 

osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. Donio sam Zaključak da će Grad Čakovec pristupiti potpisivanju Sporazuma o 
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, nakon što Gradsko vijeće Grada Čakovca 
donese Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te nakon što predstavnička 
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tijela gradova Preloga i Murskoga Središća, te općine Nedelišća, Male Subotice, Sv. Juraja 
na Bregu, Podturna, Belice, Domašinca, Selnice, Šenkovca, Gornjeg Mihaljevca, Orehovice, 
Pribislavca, Strahoninca, Vratišinca i Dekanovca, donesu svoje odluke o osnivanju.  

 
 ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP 
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 

Odredbom članka 32. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN RH 152/08, 21/10) 
propisano je da se poljoprivredno zemljište daje u zakup javnim natječajem koji se objavljuje 
putem javnih glasila i na oglasnoj ploči grada. Odluku o raspisivanju javnog natječaja za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države donosi Gradsko vijeće Grada Čakovca. 
Početna cijena na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države utvrđena 
je temeljem Pravilnika o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 
natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaju za dugogodišnji zakup i 
koncesiju za ribnjake (NN RH 40/09 i 78/10). U Programu raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Čakovca, za zakup je planirano 98,2663 ha 
zemljišta. U pripremljenom prijedlogu Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za katastarske općine 
Čakovec, Gornji Pustakovec, Ivanovec, Krištanovec, Kuršanec, Mačkovec, Mihovljan, 
Savska Ves, Šandorovec, Totovec i Žiškovec za zakup se izložilo 54,7042 ha zemljišta. 
Poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH daje se u zakup fizičkim ili pravnim osobama na 
temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području 
Grada Čakovca. Po dobivanju suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog 
razvoja (KLASA: 320-02/10-01/338, URBROJ: 525-09-1-0365/10-3), 23. veljače 2010.,  
Odlukom o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu RH na području Grada Čakovca (KLASA:021-05/09-01/198, URBROJ:2109/02-
02-09-11) od 17. prosinca 2009., omogućeno je raspolaganje poljoprivrednim zemljištem.  

S 14. stručnog kolegija, održanog 23. veljače 2011., uputio sam 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, Savsku Ves, Šandorovec, Totovec i Žiškovec, Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 12. sjednici održanoj 03. ožujka 2011. 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI 

            Sa 16. stručnog kolegija održanog 30. lipnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
Prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Sl. gl. Grada Čakovca 4/07, 
14/08, 11/09, 12/09, 10/10), vrši se usklađivanje sa Prekršajnim zakonom (NN RH 107/07).  
 
         ODLUKA O DONOŠENJU DETALJNOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKA 
ZONA ISTOK – SJEVERNI DIO U ČAKOVCU 

Na 14. stručnom kolegiju, održanom 23. veljače 2011., prihvatio sam Izvješće o 
provedenoj javnoj raspravi o DPU „Gospodarska zona Istok - sjeverni dio“ u Čakovcu te sam 
temeljem nacrta konačnog prijedloga i Izvješća o provedenoj javnoj raspravi, utvrdio konačni 
prijedlog DPU „Gospodarska zona Istok -sjeverni dio“, u Čakovcu, koji sam uputio Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, koje je na svojoj 12. sjednici održanoj 03. ožujka 2011. donijelo 
Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja gospodarska zona Istok – sjeverni dio u 
Čakovcu. 

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IZRADI IZMJENE I DOPUNE GUP-A GRADA 
ČAKOVCA 

Odlukom o izradi Izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 
9/10) utvrđen je opseg njegovih izmjena i dopuna. Nakon pokretanja propisanog postupka, 
nositelj izrade zaprimio je od strane pojedinih gospodarstvenika zahtjeve za izmjenama 
GUP-a koji nisu obuhvaćeni Odlukom o njegovoj izradi. Kako je prema odredbama Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji propisano da se prostorni planovi mogu mijenjati i dopunjavati 
u skladu s Odlukom o izradi, ista se u pogledu navedenih činjenica morala dopuniti. 



 8 

S 15. stručnog kolegija održanog 28. travnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj 05. svibnja 2011. 
 

ODLUKA O DONOŠENJU II-ih IZMJENA I DOPUNA GUP-a GRADA ČAKOVCA 
Sa 16. stručnog kolegija održanog 30. lipnja 2011., uputio sam utvrđeni konačni 

prijedlog Odluke o donošenju II-ih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada 
Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

Pravni osnovi za donošenje izmjena i dopuna predmetnog prostornog plana bili su 
Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN RH 76/07, 38/09, 55/11), Statut Grada Čakovca 
(Sl. gl. Grada Čakovca 9/09) te Odluka o izradi Izmjene i dopune GUP-a grada Čakovca (Sl. 
gl. Grada Čakovca 9/10) 

II. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 5/05 i 1/09), 
odnosi se na izmjene i dopune grafičkog dijela - kartografskih prikaza te izmjene i dopune 
odredbi za provođenje koje su sadržane u Odluci o donošenju. 

Ovom Izmjenom i dopunom GUP-a grada Čakovca obuhvaćeno je sljedeće: 
 prenamjena dijela prostora južno od Ulice bana Jelačića i istočno od pruge Čakovec – 

Lendava iz parkovnog zelenila, dječjeg igrališta i prostora športa i rekreacije u (planske 
oznake Z1, Z2 i R2), u zonu mješovite namjene (oznake M), 

 prenamjena dijela površine visokog zelenila (planske oznake Š), istočno od pruge Čakovec 
– Lendava i zapadno od tvornice „Calcedonia“ u zonu gospodarske namjene, (planske 
oznake I1 i I),  

 prenamjena dijela površine rezervirane za širenje bolničkog kompleksa (planske oznake 
D3) u javnu prometnicu, kojom se odjeljuje stambena zona od zone namijenjene zdravstvu, 

 prenamjena planiranog bloka uz izgrađeni rotor na križanju Svetojelenske i Ulice Globetka 
iz zone stambene namjene i mješovite, pretežito stambene namjene (planske oznake S i 
M1) u poslovnu zonu (planske oznake K), a područje južnije do izgrađenog trgovačkog 
centra iz zone mješovite, pretežito stambene namjene (planske oznake M1) u zonu 
mješovite namjene (planske oznake M), 

 prenamjena površine prometnica planiranih unutar čestice gospodarske namjene 
sjeverozapadno od križanja Kalničke ulice i južne čakovečke obilaznice i unutar područja 
koje dijeli obilaznicu od iste čestice, u zonu gospodarske namjene (planske oznake I2), 

 uvođenje obveze uređenja otvorenih sportskih igrališta (planske oznake R2) unutar 
nekoliko zona stambene i društvene namjene. 

II. Izmjena i dopuna GUP-a grada Čakovca sadržana je u elaboratu koji se sastoji od: 
 Osnovnog dijela plana, s poglavljima I.Opći prilozi, II. Tekstualni dio i III. Grafički dio  
 Obaveznim prilozima plana 

Provedba ove Odluke ne iziskuje osiguranje posebnih financijskih sredstava već 
predstavlja zakonsku i stručnu podlogu za izdavanje akata potrebnih za gradnju i izradu 
prostornih planova užih područja unutar obuhvata GUP-a. 

O izmjeni i dopuni predmetnog prostornog plana provedena je javna rasprava u 
okviru koje je održan javni uvid od 18. svibnja do 3. lipnja 2011. te javno izlaganje dana 18. 
svibnja 2011. O javnoj raspravi sastavljeno je izvješće u kojem je obrazložena analiza i 
ocjena opravdanosti svih pristiglih primjedbi na prijedlog plana. 

 
ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA DPU-a PODRUČJA OKO PU U 

ČAKOVCU 
Sa 16. stručnog kolegija održanog 30. lipnja 2011., uputio sam utvrđeni konačni 

prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a područja oko Policijske uprave u 
Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

Izmjene i dopune DPU-a područja oko Policijske uprave u Čakovcu (Sl. gl. Grada 
Čakovca 4/03), odnose se na izmjene i dopune grafičkog dijela - kartografskih prikaza i 
izmjene i dopune odredbi za provođenje koje su sadržane u Odluci o donošenju. 

Provedba ove Odluke ne iziskuje osiguranje posebnih financijskih sredstava već 
predstavlja zakonsku i stručnu podlogu za izdavanje akata potrebnih za gradnju unutar 
područja prostornog obuhvata predmetnog plana. 
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O izmjenama i dopunama predmetnog prostornog plana provedena je javna rasprava 
u okviru koje je održan javni uvid od 18. svibnja do 3. lipnja 2011. te javno izlaganje dana 25. 
svibnja 2011.  

O javnoj raspravi sastavljeno je izvješće u kojem je obrazložena analiza i ocjena 
opravdanosti svih pristiglih primjedbi na prijedlog plana. 

 
ODLUKA O DONOŠENJU UPU-a ZAPADNOG DIJELA NASELJA IVANOVEC 
Sa 16. stručnog kolegija održanog 30. lipnja 2011., uputio sam utvrđeni konačni 

prijedlog Odluke o donošenju UPU-a zapadnog dijela naselja Ivanovec, Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje. 

Provedba ove Odluke ne iziskuje osiguranje posebnih financijskih sredstava već 
predstavlja zakonsku i stručnu podlogu za izdavanje akata potrebnih za gradnju unutar 
područja prostornog obuhvata predmetnog plana. 

O predmetnom prostornom planu provedena je javna rasprava u okviru koje je 
održan javni uvid od 29. ožujka do 29. travnja 2011. te javno izlaganje dana 6. travnja 2011. 
O javnoj raspravi sastavljeno je izvješće u kojem je obrazložena analiza i ocjena 
opravdanosti svih pristiglih primjedbi na prijedlog plana. 

 
ODLUKA O DONOŠENJU DPU-a „CENTAR“ IVANOVEC 
Sa 16. stručnog kolegija održanog 30. lipnja 2011., uputio sam utvrđeni konačni 

prijedlog Odluke o donošenju DPU-a „Centar“ Ivanovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje. 

Provedba ove Odluke ne iziskuje osiguranje posebnih financijskih sredstava već 
predstavlja zakonsku i stručnu podlogu za izdavanje akata potrebnih za gradnju unutar 
područja prostornog obuhvata predmetnog plana. 

O predmetnom prostornom planu provedena je javna rasprava i ponovna javna 
rasprava u okviru koje je održan javni uvid od 29. ožujka do 29. travnja 2011. te javno 
izlaganje dana 6. travnja 2011.  

O javnoj raspravi i ponovnoj javnoj raspravi sastavljena su izvješća u kojima je 
obrazložena analiza i ocjena opravdanosti svih pristiglih primjedbi na prijedlog plana.  

 
ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PPU-a GRADA ČAKOVCA 
Sa 16. stručnog kolegija održanog 30. lipnja 2011., uputio sam utvrđeni konačni 

prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čakovca, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

 
ODLUKA O DONOŠENJU DPU-a PROSTORA VOJARNE U ČAKOVCU 
Sa 16. stručnog kolegija održanog 30. lipnja 2011., uputio sam utvrđeni konačni 

prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja prostora vojarne u Čakovcu, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

Provedba ove Odluke ne iziskuje osiguranje posebnih financijskih sredstava već 
predstavlja zakonsku i stručnu podlogu za izdavanje akata potrebnih za gradnju 
unutar područja prostornog obuhvata predmetnog plana. 
O predmetnom prostornom planu provedena je javna rasprava u okviru koje je 

održan javni uvid od 17. veljače do 18. ožujka 2011. god. te javno izlaganje dana 2. ožujka 
2011. godine. 
 O javnoj raspravi sastavljeno je izvješće u kojem je obrazložena analiza i ocjena 
opravdanosti svih pristiglih primjedbi na prijedlog plana. 
 

PRODAJA ZEMLJIŠTA 
a) S 14. stručnog kolegija, održanog 23. veljače 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 

prodaji zemljišta na Sajmištu u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu 
donijelo na svojoj 12. sjednici održanoj 03. ožujka 2011. Gradsko vijeće Grada Čakovca 
odobrilo je prodaju dijelova zemljišta upisanog u zk.ul.br.6117, k.o.Čakovec, 
čest.br.1134/24/1/1/1/1, pašnjak od 5806 m2, parkiralište od 3285 m2, ukupno 9091 m2 
(ident. s kčbr.1867/1, k.o. iste), dio čestice i zk.ul.br.7280, k.o.Čakovec čest.1134/26/2, 
cesta od 7850 m2 (ident.s kčbr.1865, k.o. iste, ulica Stjepana Radića), dio čestice koji je 
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faktično izvan cestovnog pojasa, zemljišta upisanog u zk.ul.br.7280, k.o.Čakovec 
čest.br.1134/28, cesta od 1367 čhv (ident.s kčbr.5518, k.o. iste, od 4918 m2 ulica Dobriše 
Cesarića), dio čestice koji je faktično izvan cestovnog pojasa, ukupno cca: 4.900 m2, u 
naravi građevinsko zemljište na starom Sajmištu u blizini baraka bivšeg GK Međimurja, po 
početnoj cijeni od 23 €/m2 (protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan 
održavanja javne dražbe); 

b) S 15. stručnog kolegija održanog 28. travnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
prodaji i darovanju zemljišta u Čakovcu, Ulica Jakova Gotovca (kod “Mercatora”), preko puta 
Policijske uprave Međimurske, Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na 
svojoj 13. sjednici održanoj 05. svibnja 2011. Prihvatili su se prijedlozi suvlasnika Horvat 
Marka, Čakovec, Ognjena Price 4 i Ljekarne Počuča, Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 20, 
za uređenje imovinskopravnih odnosa u vezi zemljišta za dvije građevinske parcele np 18 
površine 2607 m2 i np 17 površine 2793 m2 na području oko PU u Čakovcu te se prihvatilo 
darovanje zemljišta za formiranje ulice od  Horvat Marka (zemljište upisano u zk.ul.br.1527, 
k.o. Čakovec - čest.br.228/1/2/A/1/43/2/3, površine 293 m2 (ident. s kčbr.514/3, k.o. iste)) i 
Ljekarne Počuča (zemljište upisano u zk.ul.br.1287, k.o.Čakovec- čest.br.228/1/2/A/1/44/2/3, 
površine 281 m2 (ident. s kčbr.511/3), k.o. iste), ukupno 574 m2. Odobrila se zajednička 
prodaja nekretnina, usmenom javnom dražbom, Grada Čakovca, Ljekarne Počuča, 
Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 20 i Horvat Marka, Čakovec, Ognjena Price 4, kao 
suvlasnika zemljišta za dvije građevinske parcele np 18 površine 2607 m2 i np 17 površine 
2793 m2, istovremeno i zajedno u paketu, zemljište upisano u: - zk.ul.br.6532, k.o. Čakovec - 
čest.br.228/1/2/A/1/46/4, oranica Jelena površine 1305 m2 (ident. s kčbr.507/5, k.o. iste), 
zk.ul.br.1287, k.o. Čakovec - čest.br.228/1/2/A/1/44/2/1, oranica Aleja površine 635 m2 
(ident. s kčbr.511/1, k.o. iste), zk.ul.br.1527, k.o. Čakovec -čest.br.228/1/2/A/1/43/2/1, 
oranica Aleja površine 667 m2 (ident. s kčbr.514/1, k.o. iste), za parcelu np 18 i  
zk.ul.br.6532, k.o. Čakovec - čest.br.228/1/2/A/1/46/3, oranica Ulica Jakova Gotovca 
površine 1375 m2 (ident. s kčbr.507/4, k.o. iste), zk.ul.br.1287, k.o. Čakovec - 
čest.br.228/1/2/A/1/44/2/2, oranica Ulica Jakova Gotovca površine 686 m2 (ident. s 
kčbr.511/2, k.o. iste), zk.ul.br.1527, k.o. Čakovec -čest.br.228/1/2/A/1/43/2/2, oranica Ulica 
Jakova Gotovca površine 732 m2 (ident. s kčbr.514/2, k.o. iste), za parcelu np 17. 
 

DAROVANJE NEKRETNINA 
a) S 15. stručnog kolegija održanog 28. travnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 

priznanju i prijenosu prava vlasništva Hrvatskom crvenom križu, Gradskom društvu Crvenog 
križa Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 13. sjednici 
održanoj 05. svibnja 2011. Hrvatskom crvenom križu, Gradskog društva Crvenog križa 
Čakovec, Kralja Tomislava 29, Čakovec, kao humanitarnoj udruzi, priznalo se i prenijelo 
pravo vlasništva na prostoru u kojem Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec obavlja 
djelatnost, od 1974.: dio zgrade u ulici Kralja Tomislava 29, u Čakovcu, upisane u 
zk.ul.br.3023, k.o. Čakovec, više zk tijela, čest.br.1205/198, dvorište od 40 čhv i 
čest.br.1209/198/1, ulaz i dvor od 185 čhv, kao zk.tijelo I, udio Grad Čakovec i društveno 
vlasništvo, u neutvrđenim razmjerima, kuća sagrađena na čest.br. 1205/198 i 
čest.br.1209/198/1, bez cijelog stana u prizemlju u uličnoj zgradi i dr., kao zk.tijelo II., udio 
Društveno vlasništvo – Organ upravljanja Općina Čakovec i Grad Čakovec, u neutvrđenim 
razmjerima, cijeli stan u prizemlju u uličnoj zgradi, kao zk. tijelo III, vlasništvo Grada 
Čakovca u 1/1 dijela, ukupne površine prostora od 164,40 m2 te se dozvolio prijenos 
vlasništva sa Grada Čakovca na Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec nakon provedbe 
postupka etažiranja i brisanja društvenog vlasništva, odnosno kada se ispune uvjeti za to; 

b) S 15. stručnog kolegija održanog 28. travnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
prihvaćanju darovanja nekretnina Gradu Čakovcu, od Dječjeg vrtića Čakovec, Lavoslava 
Ružičke 2, Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 13. 
sjednici održanoj 05. svibnja 2011. Grad Čakovec prihvaća darovanje nekretnina Dječjeg 
vrtića Čakovec, Lavoslava Ružičke 2, Čakovec, upisane u: zk.ul.br.4325, k.o. Čakovec -
čest.br.50/1/1, livada, put  326 čhv, čest.br.50/5/2, oranica 93 čhv, čest.br.50/6/2, oranica 65 
čhv, čest.br.52/A/1/1/1/1, kuća, dvor 1420 čhv, čest.br.52/A/1/2, oranica 57 čhv, 
čest.br.52/A/1/3, oranica 203 čhv (sve identične s kčbr 2245/1, k.o. iste),  u naravi Dječji vrtić 
„Cvrčak“; 
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c) Na 15. stručnom kolegiju održanom 28. travnja 2011., donio sam Odluku da 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. 
 

IZMJENE ZAKLJUČAKA O NEKRETNINAMA U DIJELU CIJENE 
a) S 15. stručnog kolegija održanog 28. travnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 

izmjeni Zaključka gradonačelnika KLASA: 021-05/09-01/106, URBROJ: 2109/02-01-09-09, 
od 2. srpnja 2009, Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 13. 
sjednici održanoj 05. svibnja 2011. Posljednjih godinu dana znatno se izmijenilo stanje na 
tržištu nekretnina. Pao je promet nekretnina, što je uzrokovalo smanjenje cijena nekretnina u 
skladu s odnosom ponude i potražnje, pa je stoga bilo potrebno prilagoditi cijene zemljišta u 
vlasništvu Grada Čakovca realnoj situaciji na području cijele države i sniziti početnu cijenu 
utvrđenu predmetnom odlukom sa 70 EUR/m2, na iznos od 50 EUR/m2. Iskazan je interes za 
kupnju dijela predmetne čestice, koji bi se prethodno trebao parcelirati. Utvrdila se početna 
cijena za česticu br. 1135/4/1/1/6/1/3/1, površine 512 čhv, upisanu u zk.ul.br. 6224, k.o. 
Čakovec (ident. s kčbr. 4128/11, k.o. iste), u iznosu od 50 EUR/m2 (u protuvrijednosti kuna 
prema srednjem tečaju HNB- a na dan javnog nadmetanja).  

b) S 15. stručnog kolegija održanog 28. travnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
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 Zaključka Gradskog poglavarstva 
Grada Čakovca KLASA: 021-05/08-01/97, URBROJ: 2109/2-03-08-26, od 15. svibnja 2008., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj 05. 
svibnja 2011. Gradsko poglavarstvo Grada Čakovca donijelo je 15. svibnja 2008., Zaključak 
kojim se odobrila prodaja zemljišta upisanog u zk.ul.br. 7291, k.o. Čakovec -čest.br.536/1/1, 
pašnjak površine 2928 m2, (ident. s kčbr. 4150/1, k.o. iste), čest.br.536/1/2, pašnjak površine 
3892 m2 (ident. s kčbr.4150/2, k.o. iste), po početnoj cijeni od 70 EUR/m2. Kčbr. 4150/2 je 
prodana 2008. Od tada su raspisivani natječaji za prodaju predmetnih čestica, ali zemljišta 
nisu prodana. Radi se o zemljištu velikih površina i cijena od 70 EUR/m2 bila je previsoka i 
bilo je potrebno cijenu sniziti i prilagoditi realnom stanju na tržištu nekretnina, s obzirom na 
odnos ponude i potražnje. Predložila se početna cijena u iznosu od 35 EUR/m2. 

c) Na 15. stručnom kolegiju održanom 29. travnja 2011., donio sam Odluku da se 
izmjeni Zaključak Gradskog poglavarstva Grada Čakovca od 09. travnja 2009., KLASA: 021-
05/09-01/80, URBROJ: 2109/2-03-09-11. Gradsko poglavarstvo Grada Čakovca je temeljem 
molbe Ljiljane Vrbanec Škamo iz Savske Vesi, Ulica Bratstva i jedinstva 35, donijelo 09. 
travnja 2009. Zaključak kojim se odobrila prodaja zemljišta upisanog u zk.ul.br. 506, k.o. 
Savska Ves, čest. br. 47, u suvlasništvu Grada Čakovca u ½ dijela i Tkalčec Franje iz Novog 
Sela na Dravi, Prvomajska 53, u ½ dijela, sa pravom prvokupa za korist vlasnika susjednih 
čestica. Kupci su dužni sami o svom trošku ishoditi dokumente na temelju kojih će se izvršiti 
cijepanje čestice. Početna cijena utvrđena je u iznosu od 25 EUR/m2 (u protuvrijednosti kuna 
prema srednjem tečaju HNB na dan održavanja javne dražbe). Prodaja po navedenom 
Zaključku nije se realizirala zbog previsoke cijene zemljišta. Vijeće MO Savska Ves donijelo 
je 24. ožujka 2011. Odluku kojom odobrava Ljiljani Vrbanec Škamo iz Savske Vesi 
parcelaciju predmetnog zemljišta, o njezinom trošku i prodaju dijela zemljišta po cijeni od 17 
EUR/m2. S tom cijenom složio se i suvlasnik zemljišta Tkalčec Franjo iz Novog Sela na 
Dravi, koji je 04. travnja 2011. dao i pisanu suglasnost. Ljiljana Vrbanec Škamo kćer je 
Vrbanec Antuna i Vrbanec Marije, suvlasnika nekretnine koja graniči s dijelom predmetne 
čestice za koji je izrazila interes za kupnju, a koji bi se parcelirao. Čestica navedena u 
Zaključku Gradskog poglavarstva od 09. travnja 2009. upisana u zk.ul.br. 506, k.o. Savska 
Ves, čest.br. 47, u međuvremenu je djelomično parcelirana, i sada se radi o zemljištu 
upisanom u zk.ul.br. 506, k.o. Savska Ves, čest.br.47/3, ukupne površine 2403 m2. S 
obzirom na pad prometa nekretnine utvrdila se početna cijena za dio predmetne čestice u 
iznosu od 17 EUR/m2, u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan prodaje. 
Predmetna čestica je ukupne površine 2403 m2, po cijeni od 17 EUR/m2, to iznosi 40.851,00 
EUR, u protuvrijednosti kuna cca 303.000,00 kn, za cijelu česticu. 
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ZAKLJUČCI O ODLAGALIŠTU I POVJERAVANJU POSLOVA UPRAVLJANJA 
„BARAKAMA „ 

a) S 14. stručnog kolegija, održanoj 23. veljače 2011. uputio sam 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., Gradskom vijeću Grada Čakovca 
koje je istu donijelo i ovlastilo me da s direktoricom GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec i VMO 
Totovec, sklopimo Sporazum o odlagalištu za neopasni otpad Totovec; 

b) Na 14. stručnom kolegiju, održanom 23. veljače 2011., potvrdio sam         
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, te sam obvezao Odsjek za imovinsko-pravne 
poslove, da pristupi 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 i Upravni 
odjel za društvene djelatnosti da pokrene i razmotri pitanje zbrinjavanja, odnosno 
izmiještanja udruga iz baraka na drugu lokaciju. 

 
NK „MEĐIMURJE“ 
S 15. stručnog kolegija održanog 28. travnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 

preoblikovanju NK “Međimurja” Čakovec u športsko dioničko društvo, Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj 05. svibnja 2011. Grad 
Čakovec će poduzimati radnje kojima će se športskom klubu – udruzi NK „Međimurju“ 
Čakovec, olakšati preoblikovanje u športsko dioničko društvo, sukladno zakonskim 
odredbama, a za potrebe izrade elaborata za preoblikovanje športski klub – udruga NK 
„Međimurje“ Čakovec imao bi pravo igranja na javnoj športskoj građevini SRC Mladost na 
rok od 30 godina, računato od dana preoblikovanja u športsko dioničko društvo. Ako se 
športski klub – udruga NK „Međimurje“ Čakovec preoblikuje u športsko dioničko društvo 
(š.d.d.), Grad Čakovec će putem svog poduzeća GP Ekom d.o.o. Čakovec s novim š.d.d. 
NK „Međimurje“ Čakovec sklopiti Ugovor o korištenju javne športske građevine SRC Mladost 
pod uvjetima koje bude odredilo Gradsko vijeće Grada Čakovca na prijedlog Nadzornog 
odbora GP Ekom-a d.o.o. Čakovec. Nakon što športski klub – udruga NK „Međimurje“ 
Čakovec, dostavi Gradu Čakovcu podatke i isprave, sukladno zakonskim propisima: 

1. utvrđenje ovlaštenog revizora o vrijednosti prava korištenja športske građevine koja 
može biti ulog u temeljni kapital š.d.d.-a 

2. procjenu vrijednosti prava igranja na športskoj građevini koju je utvrdio ovlašteni 
revizor, na razini jedne godine i na razini 10, 20 i 30 godina 

3. popis potencijalnih dioničara š.d.d.-a 
4. početni iznos temeljnog kapitala 
5. ostale podatke i isprave navedene u st.2.čl.43. Zakona o športu,  
6. suglasnost Povjerenstva za profesionalne športske klubove (čl. 26. Zakona o športu) 

na elaborat  i utvrđeni temeljni kapital š.d.d.-a (čl.44.st.1. Zakona o športu)  
7. sve ostale podatke i isprave koje će olakšati Gradskom vijeću Grada Čakovca 

donošenje pravilne i zakonite odluke,  
i uputi Gradu Čakovcu službeni poziv na upis i uplatu dionica u prvom krugu, Gradsko vijeće 
Grada Čakovca će raspravljati i odlučivati o mogućnosti upisa i uplate dionica (mogućnost 
uplate u novcu i pravu korištenja športske građevine, dio koji se uplaćuje u novcu ne može 
biti manji od 1.000.000,00 kn), uvažavajući rok od 8 do 15 dana u prvom krugu. 
 
 PRIZNAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA ZEMLJIŠTA TMT-U 

S 15. stručnog kolegija održanog 28. travnja 2011., uputio sam 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, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj 05. 
svibnja 2011. Stavio se izvan snage Zaključak Gradskog poglavarstva Grada Čakovca 
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KLASA: 940-01/07-01/47, URBROJ: 2109/2-05-07-03, od  27. prosinca 2007. i odbio se 
zahtjev TMT d.o.o. Čakovec, Kalnička b.b. Čakovec, za povrat, izdavanje tabularne isprave 
ili druge odgovarajuće isprave podobne za uknjižbu prava vlasništva na zemljištu upisanom 
u: zk.ul.br.6034, k.o. Čakovec -čest.br.1141/476/1/B/3, oranica, površine 203 čhv, (729 m2), 
ident. s kčbr.2908/13, k.o. iste, -čest.br.1141/476/1/B/4, oranica, površine 5 čhv, (18 m2), 
ident. s kčbr.2908/14, k.o. iste, zk.ul.br.6033, k.o. Čakovec -čest.br.1142/476/1/B/22/2, u 
površini 1295 m2, kao dio ukupne novonastale površine od  2.256 m2 ident. s kčbr. 2912/13, 
k.o. iste (po starom stanju bivših 360 čhv, ident. s dijelom kčbr.2912/9, k.o. iste, a po novom 
čestica istog gruntovnog broja ukupne površine 2256 m2, ident. s novima kčbr. 2912/13, k.o. 
iste, promjene prema Rješenju Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Čakovcu broj: Z-
2048/2011 od 31.03.2011.) Odobrila se prodaja zemljišta na području Gospodarske zone 
Martane Zapad, gospodarska namjena – proizvodna, pretežito zanatska „I 2“, upisanog u: 
zk.ul.br.6034, k.o. Čakovec - čest.br.1141/476/1/B/3, oranica, površine 203 čhv, (729 m2), 
ident. s kčbr.2908/13, k.o. iste,-čest.br.1141/476/1/B/4, oranica, površine 5 čhv, (18 m2), 
ident. s kčbr.2908/14, k.o. iste, zk.ul.br.6033, k.o. Čakovec -čest.br.1142/476/1/B/22/2, 
površine 2.256 m2, ident. s kčbr. 2912/13, k.o. iste,  zk.ul.br.6498, k.o. Čakovec, -
čest.br.1135/1/1/1/1/10/2, površine 4 m2, ident. s kčbr.4125/53, k.o. iste površine iste -
čest.br.1135/1/1/1/1/14/1/1, površine 60 m2, ident. s kčbr.4125/27, k.o. iste površine iste -
čest.br.1135/1/1/1/1/15/1/1, površine 39 m2, ident. s kčbr.4125/10, k.o. iste površine iste-
čest.br.1135/1/1/1/1/23/2, površine 14 m2, ident. s kčbr.4125/51, k.o. iste površine iste-
čest.br.1135/1/1/1/1/8/2/1, površine 247 m2, ident. s kčbr.4125/28, k.o. iste površine iste -
čest.br.1135/1/1/1/1/9/1/1, površine 288 m2, ident. s kčbr.4125/19, k.o. iste površine iste-
čest.br.1142/476/1/B/23, površine 5 m2, ident. s kčbr.2920/31, k.o. iste površine iste, 
zk.ul.br.7349, k.o. Čakovec, -čest.br.1135/1/1/1/1/11/1/2/1, površine 51 m2, ident. s 
kčbr.4125/34, k.o. iste površine iste zk.ul.br.6034, k.o. Čakovec, -čest.br.1141/476/1/B/1/1, 
površine 639 m2, ident. s kčbr.2908/1, k.o. iste površine iste, zk.ul.br.7349, k.o. Čakovec, -
čest.br.1135/1/1/1/1/35, cesta, površine 324 čhv, (1.166 m2), ident. s kčbr.4125/35, k.o. iste, 
u površini od cca 1075 m2 ukupno 5425 m2, s obzirom na veličinu, položaj i jedinstvenu 
namjenu zemljišta, sve se čestice prodaju u paketu, istovremeno i zajedno kao jedna čestica 
ukupne površine 5425 m2, usmenom javnom dražbom na licu mjesta po početnoj cijeni od 
27-€/m2 (plativo u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan održavanja 
javne dražbe), s rokom plaćanja 8 dana od održavanja javne dražbe i jamčevinom 30 % od 
ukupne početne cijene paketa čestica. 

 
ODLUKA O DAROVANJU DJEČJEG VRTIĆA “MRAV” U MAČKOVCU I DJEČJEG 

VRTIĆA I JASLICA “CIPELICA”, U ČAKOVCU, GRADU ČAKOVCU U VLASNIŠTVO 
S 16. stručnog kolegija, održanog 30. lipnja 2011., prijedlog Odluke o darovanju 

Dječjeg vrtića “Mrav” u Mačkovcu i Dječjeg vrtića i jaslica “Cipelica”, u Čakovcu, Gradu 
Čakovcu u vlasništvo, uputio sam Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

Dječji vrtić Čakovec dostavio je Gradu Čakovcu 08. lipnja 2011., Odluku Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića, kojom daruje Dječji vrtić Mrav u Mačkovcu, Josipa bana Jelačića 56, 
Mačkovec i Dječji vrtić i jaslice Cipelica, Vukovarska bb, Čakovec, Gradu Čakovcu, osnivaču 
Dječjeg vrtića Čakovec, sve u skladu sa prijedlogom Državnog ureda za reviziju u svom 
Izvješću o obavljenoj reviziji 2011. Predmetne nekretnine nisu zemljišnoknjižno uređene. 

Dječji vrtić Mrav u gruntovnici je upisan kao vlasništvo OŠ Šenkovec, a izgrađen je 
na istoj gruntovnoj i katastarskoj čestici kao i Područna škola u Mačkovcu. Radi se 
nekretnini upisanoj u zk.ul.br. 7 k.o. Mačkovec, čest.br. 2073, ukupne površine 4925 m2, 
ident. s kčbr. 2073 , k.o. iste, ukupne površine 4925 m2, dvorište površine 4210 m2, dječji 
vrtić površine 509 m2 i škola površine 206 m2. Potrebno je, u dogovoru s nadležnim 
službama Grada Čakovca utvrditi mogućnosti i načine rješavanja imovinsko pravnih odnosa, 
tj odvajanja zemljišnoknjižnog vlasništva škole i dječjeg vrtića. Ukoliko se utvrdi da se može 
izvršiti parcelacija, potrebna je posebna geodetska podloga (troškovi cca 2.500,00 kn + 
PDV) troškovi parcelacije i prijavni listovi za zemljišnu knjigu (cca 3.000,00 kn + PDV). 
Ukoliko se utvrdi da se vlasništvo može odvojiti postupkom etažiranja, troškovi etažnog 
elaborata iznose 12 kn/ m2 + PDV, situacijski nacrt 2.000,00 kn +PDV, prijavni listovi za 
zemljišnu knjigu i rad na terenu iznose 2.500,00 kn + PDV. (Podaci o troškovima dani su od 
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ovlaštenog geodetskog ureda Mjernik d.o.o. Mala Subotica, Glavna 13 c, Poslovnica 
Čakovec, R. Boškovića 10) 

Dječji vrtić Cipelica, Vukovarska bb, Čakovec, nekretnina je upisana u zk.ul.br.1716, 
k.o. Čakovec, čest.br.228/1/2/A/1/241/2/1, (ident s kčbr. 2441/4, k.o. iste), zk.ul.br.3006, k.o. 
Čakovec, čest.br.228/1/2/A/1/241/1/1/1/2/2,  zk.ul.br.1716, k.o. Čakovec, 
čest.br.228/1/2/A/1/243/1/1, zk.ul.br.3589, k.o. Čakovec, čest.br.228/1/2/A/1/244/4, 
zk.ul.br.2353, k.o. Čakovec, čest.br.228/1/2/A/1/245/2, zk.ul.br. 1950, k.o. Čakovec, 
čest.br.228/1/2/A/1/246/1/2, zk.ul.br.2361, k.o. Čakovec, čest.br.228/1/2/A/1/246/2/2, 
zk.ul.br.2127, k.o. Čakovec, čest.br.228/1/2/A/1/247/1/2, zk.ul.br.2997, k.o. Čakovec, 
čest.br.228/1/2/A/1/247/2/2,  zk.ul.br.2320, k.o. Čakovec, čest. br.228/1/2/A/1/248/2, 
čest.br.228/1/2/A/1/249/2, zk.ul.br.4779, k.o. Čakovec, čest.br.228/1/2/A/1/250/2, 
zk.ul.br.1609/B, dio čest. br.228/1/2/A/1/180/2/2, zk.ul.br.4911, k.o. Čakovec, dio 
čest.br.228/1/2/A/1/179/3, zk.ul.br.2450, k.o. Čakovec, čest.br.228/1/2/A/1/227/2/2, (sve 
ident. 2441/3, k.o. iste).  

Dio čestica u gruntovnici upisan je kao Društveno vlasništvo pod upravom Općine 
Čakovec, a dio čestica kao Društveno vlasništvo sa pravom korištenja za korist fizičkih 
osoba, a u katastru nekretnina kao posjednik kčbr. 2441/1, k.o. Čakovec  upisana Općina 
Čakovec, a za kčbr. 2441/3, k.o. Čakovec, Dječji vrtić, Čakovec, L. Ružičke 2. 
Zemljišnoknjižne čestice ne odgovaraju stanju u katastru, tj. Dječji vrtić nalazi se na 
katastarskim česticama koje čine dijelovi gore navedenih zemljišnoknjižnih čestica. Potrebno 
je urediti zemljišnoknjižno stanje čestica, formirati zemljišno-knjižne čestice u skladu, tj 
prema katastarskim, jer se ne poklapaju. Potrebno je prvo geodetskim elaboratom za 
zemljišnu knjigu formirati zemljišno-knjižne čestice prema stanju u katastru, izvršiti uknjižbu 
postojećeg objekta, te prijavnim listovima izvršiti spajanje čestica, (troškovi cca 5.000,00 kn 
+ PDV). Podaci o troškovima dani su od ovlaštenog geodetskog ureda Geoplan d.o.o. Trg E. 
Kvaternika 8, Čakovec. Također je potrebno pokrenuti postupak FPO (zemljišnoknjižni 
ispravni postupak) za čestice na kojima su upisane fizičke osobe sa pravom korištenja, što 
iziskuje dodatne troškove objave otvaranja postupka u Narodnim novinama.  

Potrebno je napomenuti da se u oba slučaja, Dječji vrtić Mrav i Dječji vrtić Cipelica 
radi o kompleksnijim i dugotrajnijim geodetskim i imovinsko pravnim postupcima.  

Dječji vrtić Cvrčak, L. Ružičke 2, Čakovec, prenesen je na Grad Čakovec, u skladu s 
odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca od dana 
05.05.2011., temeljem čega je sklopljen  Ugovor o darovanju.  

DV Krijesnice M. Trnine 13, Čakovec, u postupku reambulacije također je prenesen 
na Grad Čakovec, sve u skladu sa Odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića od dana 
29.03.2011. godine. 

Postupa se prema odredbi članka 48.st.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi, (NN 33/01, 60/01, 125/05, 109/07, 125/08 i 36/09), odredbi čl.35. i čl.391. 
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, (NN broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09). Za odlučivanje je nadležno Gradsko vijeće Grada 
Čakovca. 
 

ODLUKA O DAVANJU ODMARALIŠTA DRAMALJ, BRAĆE CAR 22, DRAMALJ, 
U VLASNIŠTVO GRADA ČAKOVCA, A NA UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE GP „EKOM“ 
D.O.O. ČAKOVEC 

S 16. stručnog kolegija, održanog 30. lipnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
davanju odmarališta Dramalj, Braće Car 22, Dramalj, u vlasništvo Grada Čakovca, a na 
upravljanje i korištenje GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 

Grad Čakovec vlasnik je odmarališta u Dramlju, Braće Car 22, Dramalj, a kojim 
upravlja i koristi ga Dječji vrtić Čakovec, L. Ružičke 2, Čakovec. Dječji vrtić kao javna 
ustanova nije registriran za obavljanje turističke djelatnosti, pa tako ne može odmaralište u 
Dramlju davati na korištenje i najam drugim predškolskim ustanovama. Troškovi održavanja, 
režijski troškovi i slično moraju se plaćati kroz cijelu godinu.  

Ekonomičnije je da se Dramalj kao odmaralište koristi kroz cijelu sezonu i kao takav 
ponudi u najam drugim predškolskim ustanovama, a kako to spada u turističku djelatnost, 
Dječji vrtić nije u mogućnosti i ne smije odmaralište davati u najam.  
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Dramalj kao odmaralište nije kategoriziran i potrebno je izvršiti ulaganja i dovesti ga u 
stanje u skladu sa zakonskim standardima. U svrhu dugoročnog iskorištavanja odmarališta, i 
upotrebe u turističke svrhe, potrebno ga je izuzeti iz upravljanja Dječjeg vrtića.  

Odmaralište Dramalj dao bi se na upravljanje i korištenje GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec, 
u 100% vlasništvu Grada Čakovca. Ekom bi izvršio doregistraciju za obavljanje turističke 
djelatnosti i sve druge potrebne radnje kako bi mogao preuzeti odmaralište Dramalj na 
upravljanje.  

Privremeno, dok Ekom d.o.o. ne izvrši potrebne radnje, odmaralište bi koristio Dječji 
vrtić Čakovec, Lavoslava Ružičke2, Čakovec, za svoje potrebe.  
 

SUGLASNOST NA PRIJENOS UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA 
NA ADRESI JOSIPA BANA JELAČIĆA 25, ČAKOVEC, OD 1. SRPNJA 2009., 
SKLOPLJENOG IZMEĐU DJEČJEG VRTIĆA ČAKOVEC I DJEČJEG VRTIĆA DJEČJA 
MAŠTA, NA GRAD ČAKOVEC 

S 16. stručnog kolegija održanog 30. lipnja 2011., uputio sam rijedlog Suglasnosti na 
prijenos Ugovora o zakupu poslovnog prostora na adresi Josipa Bana Jelačića 25, Čakovec, 
od 1. srpnja 2009., sklopljenog između Dječjeg vrtića Čakovec i Dječjeg vrtića Dječja mašta, 
na Grad Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca. 

Dječji vrtić Čakovec, Lavoslava Ružičke 2, Čakovec dostavio je Gradu Čakovcu, 31. 
svibnja 2011., zahtjev za preuzimanje ugovornog odnosa sa Dječjim vrtićem Dječja mašta 
(DV Bambi). U skladu s nalazom državne revizije, potrebno je preuzeti ugovorni odnos sa 
Dječjim vrtićem Dječja mašta. Naime, Dječji vrtić Čakovec sklopio je 01. srpnja 2009., 
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sa Dječjim vrtićem Dječja mašta, kojim je Dječjem 
vrtiću Dječja mašta dan u zakup prostor DV Bambi na adresi Bana Josipa Jelačića 25 u 
Čakovcu, na razdoblje od 5 godina. Prema nalazu državne revizije, s obzirom da se radi o 
prostoru u vlasništvu Grada Čakovca, Grad Čakovec bi trebao biti zakupodavac, a ne Dječji 
vrtić Čakovec. Ugovor je trebao biti sklopljen sa Gradom. O preuzimanju ugovornog odnosa 
sklopio bi se trostrani ugovor između Grada Čakovca, Dječjeg vrtića Dječja mašta i Dječjeg 
vrtića Čakovec kojim bi Grad Čakovec postao nositelj svih prava i obveza Dječjeg vrtića 
Čakovec iz tog ugovora. 
 

ODLUKA O UPRAVLJANJU OBJEKTIMA (DJEČJIM VRTIĆIMA I JASLICAMA), U 
VLASNIŠTVU GRADA ČAKOVCA, 

S 16. stručnog kolegija održanog 30. lipnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
upravljanju objektima (dječjim vrtićima i jaslicama), u vlasništvu Grada Čakovca, Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

Državni ured za reviziju, svojim izvješćem o obavljenoj reviziji Dječjeg vrtića 
Čakovec, Lavoslava Ružičke 2, Čakovec, od 05. travnja 2011. predložio je uređenje odnosa 
s Gradom, vlasnikom objekata koje Dječji vrtić Čakovec koristi za obavljanje svoje osnovne 
djelatnosti. 

Međusobni odnosi Grada Čakovca kao osnivača Dječjeg vrtića Čakovec i vlasnika 
objekata dječjih vrtića i jaslica na području  Grada i Mjesnih odbora uređeni su Zakonom o 
predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07), Statutom Dječjeg vrtića Čakovec i 
drugim odgovarajućim propisima. Istim propisima uređen je djelokrug i ustrojstvo Dječjeg 
vrtića Čakovec.  

Dječji vrtić Čakovec, Lavoslava Ružičke 2, Čakovec, trenutno upravlja i koristi 
sljedeće objekte:  Dječji vrtić i jaslice «Cvrčak», Lavoslava Ružičke 2, Čakovec; Dječji vrtić i 
jaslice «Cipelica» (Globetka), Vukovarska bb, Čakovec, (izvanknjižni vlasnik, potrebno 
urediti vlasništvo); Dječji vrtić i jaslice «Vjeverica» Zavnoh-a bb, Čakovec; Dječji vrtić i jaslice 
«Maslačak» (Martane), J. Bedekovića bb, Čakovec; Dječji vrtić «Krijesnice» (Pustakovec) 
Milke Trnine 13, Čakovec; Dječji vrtić «Pčelice», Zrinskih 4, Čakovec, Ivanovec; Dječji vrtić 
«Mrav», Josipa bana Jelačića 56, Mačkovec, (izvanknjižni vlasnik, potrebno urediti 
vlasništvo); Dječji vrtić «Stonoga» Maršala Tita 45, Novo selo Rok; Dječji vrtić «Zvjezdice» 
Prvomajska bb, Šandorovec; Dječji vrtić «Pirgo», Varaždinska bb, Kuršanec i Odmaralište 
Dramalj – Braće Car 22, Dramalj.   

01. lipnja 2009. donio sam Zaključak KLASA: 940-01/09-01/29, URBROJ: 2109/2-05-
03-09-01, kojim sam dao Suglasnost Dječjem vrtiću Čakovec, da iznajmi poslovne prostore 
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po vrtićima u namjeni djelatnosti športskog, kulturnog i rekreacijskog sadržaja, pod uvjetom 
da nisu potrebni Dječjem vrtiću za obavljanje registrirane djelatnosti, temeljem odluke 
upravnog vijeća i u skladu s odredbama Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN 
91/96, 124/97, 174/04), ili putem javnog natječaja na određeno vrijeme, maksimalno na 5 
godina. Dječji vrtić dužan je svaki pojedinačni ugovor dostaviti Gradu Čakovcu.  
 

SMANJENJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE 
Na 15. stručnom kolegiju održanom 28. travnja 2011., odobrio sam 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 je 800,00 kn (dosadašnjih 1.300,00 kn 
umanjeni za 500,00 kuna), tromjesečno 2.400,00 kn. Smanjeni iznos naknade za korištenje 
javne površine, Tisak predmetne kioske plaća od 01. svibnja 2011. Zadužio sam nadležni 
upravni odjel Grada Čakovca da zaduži Tisak d.d., Poslovnicu Varaždin, za korištenje javne 
površine u svrhu postavljanja kioska na lokacijama T. Masaryka, Uska ulica, 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 ove javne površine, privremenog je karaktera.  

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE 

GRAĐEVINE 
Zakon o vodama (NN RH 153/09) i novi Zakon o financiranju vodnog gospodarstva 

(NN RH 153/09 ). stupili su na snagu 01. siječnja 2010.  Člancima 209. do 214. Zakona o 
vodama regulirano je priključenje građevina odnosno drugih nekretnina na komunalne 
vodne građevine (javni sustav vodoopskrbe i javni sustav odvodnje). Odluku o priključenju 
donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, na prijedlog isporučitelja vodne 
usluge. Nakon što predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donese Odluku o 
priključenju, isporučitelj vodne usluge dužan je objaviti Odluku o priključenju na internetu i 
na drugi prikladan način, a Grad Čakovec dužan je Odluku o priključenju dostaviti Vijeću za 
vodne usluge u roku od 5 dana po njezinom donošenju. Člankom 63. st. 1. Zakona o 
financiranju vodnog gospodarstva, utvrđeno je da visinu naknade za priključenje određuje 
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, dok je člankom 5. utvrđeno da je naknada 
za priključenje prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Prihodi od naknade za 
priključenje koriste se za gradnju odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih 
građevina na području jedinice lokalne samouprave u kojoj su prihodi ostvareni. Priključenje 
na komunalne vodne građevine regulirano je prema Zakonu o vodama i Zakonu o 
financiranju vodnog gospodarstva, odlukom o priključenju, koju donosi jedinica lokalne 
samouprave, na prijedlog isporučitelja vodnih usluga. Međimurske vode d.o.o. za 
vodnogospodarsku djelatnost, vodoopskrbu i odvodnju, 16. prosinca 2010., dostavile su 
dopis br. SPO-PKO-478/10, od 15. prosinca 2010., kojim su zatražile ispravak Odluke o 
priključenju na komunalne vodne građevine (Sl. gl. Grada Čakovca 09/10), donijete na 10. 
sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca, održanoj 18. studenog 2010., na prijedlog 
Međimurskih voda d.o.o. Čakovec. 

S 14. stručnog kolegija, održanog 23. veljače 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
priključenju na komunalne vodne građevine, Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu 
donijelo na svojoj 12. sjednici održanoj 03. ožujka 2011. 

 
 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2010. 

S 14. stručnog kolegija, održanog 23. veljače 2011., uputio sam Izvješće o izvršenje 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010., Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, koje je isto usvojilo na svojoj 12. sjednici održanoj 03. ožujka 2011. 
Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 9. sjednici održanoj 30. rujna 2010. i na svojoj 
11. sjednici održanoj 9. prosinca 2010., donijelo Odluke o izmjenama i dopunama Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010. U skladu sa 
čl. 30. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (NN RH 36/95, 70/97, 28/99, 57/00, 
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129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04,178/04, 38/09, 79/09), obvezan sam do 
kraja ožujka svake godine, Gradskom vijeću podnijeti Izvješće o Izvršenju Programa, za 
prethodnu godinu.  

 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM 
GOSPODARSTVU ZA 2010. 

S 14. stručnog kolegija, održanog 23. veljače 2011., uputio sam Izvješće o izvršenju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu za 2010., Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je isto usvojilo 
na svojoj 12. sjednici održanoj 03. ožujka 2011. Sukladno članku 28. stavak 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN RH 36/95, 70/97, 28/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. 
tekst, 82/04, 110/04,178/04, 38/09, 79/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 4. 
sjednici održanoj 26. studenog 2009.,donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture 
Grada Čakovca za 2010. za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. Programom održavanja komunalne infrastrukture iz djelatnosti iz članka 22. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrdio se opis i opseg poslova održavanja s 
procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja. Gradsko vijeće Grada Čakovca je na 
svojoj 9. sjednici održanoj 30. rujna 2010. i na svojoj 11. sjednici održanoj 9. prosinca 2010.,  
donijelo Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture 
Grada Čakovca za 2010. Obvezan sam do kraja ožujka svake godine, Gradskom vijeću 
Grada Čakovca podnijeti Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu.  

 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I 

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA ČAKOVCA ZA 2011. 
            S 15. stručnog kolegija, održanog 28. travnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 
13. sjednici održanoj 05. svibnja 2011. Temeljem članka 30. točka 4 Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (NN RH 36/95, 70/97, 28/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 
110/04, 178/04, 38/09, 79/09), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2011., bio je izrađen sukladno prijedlogu Izmjena i dopuna 
Proračuna Grada Čakovca za 2011. 
 
           ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA ČAKOVCA ZA 2011. 
            S 15. stručnog kolegija, održanog 28. travnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj 
05. svibnja 2011. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave sukladno članku 28. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 36/95, 70/97, 28/99, 57/00, 129/00, 59/01, 
26/03 – proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09), za svaku kalendarsku godinu u skladu s 
predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne 
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Program je bio sastavljen sukladno predviđenim sredstvima u Izmjenama i dopunama 
Proračuna Grada Čakovca za 2011.  

 
IZVJEŠĆE O PLANU GOSPODARENJA OTPADOM ZA GRAD ČAKOVEC U 2010. 
Gospodarenje otpadom je zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave. Temeljne 

odredbe gospodarenja otpadom sadržane su u sljedećoj navedenoj zakonskoj regulativi: 
Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09, 49/11)), Zakonu o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) i pripadajućim 
pravilnicima, Planu gospodarenja otpadom RH 2007-2015 (NN 85/07), Planu gospodarenja 
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otpadom u Međimurskoj županiji (Sl. glasnik Međimurske županije 12/06) i ostaloj regulativi 
koja se sastoji od pravilnika i uredbi po specifičnim područjima i sadržajima osnovnih 
skupina otpada. 

S 14. stručnog kolegija, održanog 23. veljače 2011., uputio sam Izvješće o Planu 
gospodarenja otpadom za Grad Čakovec u 2010., Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je 
isti usvojilo na svojoj 12. sjednici održanoj 03. ožujka 2011. Gospodarenje otpadom je 
zakonska obveza jedinica lokalne samouprave. 

 
ODLUKA O USVAJANJU POSLOVNOG PLANA ZA INVESTICIJU SANACIJE 

ODLAGALIŠTA TOTOVEC 
Sa 16. stručnog kolegija održanog 30. lipnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 

usvajanju Poslovnog plana za investiciju sanacije odlagališta Totovec – povećanje 
investicije, II. faza – oporabilište otpada Totovec – povećanje investicije, II faza – 
oporabilište otpada Totovec (reciklažno dvorište, sortirnica i kompostirnica), Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 

LAIČKI UKOP 
Na 14. stručnom kolegiju, održanom 23. veljače 2011., razmatrajući inicijativu Udruge 

umirovljenika Međimurske županije, podružnica Čakovec, za uvođenjem laičkog 
ceremonijala ukopa, donio sam Zaključak da 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.  

 
ODLUKA O AKCIJSKIM UVJETIMA PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE 

NA KANALIZACIJSKU MREŽU GRADA ČAKOVCA 
Temeljem članka  21. stavka 2. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

(Sl. gl. Grada Čakovca 09/10), mogu utvrditi akcijske uvjete plaćanja naknade za priključenje 
za fizičke osobe (domaćinstva) u određenom periodu, umanjenjem utvrđenog iznosa 
naknade za priključenje, najviše do 20 % i/ili produženjem obročnog roka plaćanja naknade 
za priključenje, ali najduže do 24 mjesečnih obroka. Na 14. stručnom kolegiju, održanom 23. 
veljače 2011., donio sam Odluku da se Akcijski uvjeti plaćanja naknade za priključenje na 
kanalizacijsku mrežu Grada Čakovca odnose na rješenja izdana do 30.06.2011. (10% 
popusta za plaćanje u cijelosti u roku od 8 dana od primitka rješenja o obavezi plaćanja 
naknade na osnovni iznos od 5.000,00 kuna (iznosi 4.500,00 kuna) i 5% popusta za 
plaćanje do 12 mjesečnih rata na osnovni iznos od 5.000,00 kuna  (iznosi 4.750,00 kuna)) i 
na rješenja izdana od 01. srpnja 2011. do 31. prosinca 2011. (plaćanje u cijelosti 5.000,00 
kuna, u roku 8 dana od primitka Rješenja o obavezi plaćanja naknade ili plaćanje do 12 
mjesečnih rata uz 10% kamata na iznos od 5.000,00 kuna). 
 

ODLUKA O AKCIJSKIM UVJETIMA PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE 
NA VODOVODNU MREŽU GRADA ČAKOVCA 

Na 14. stručnom kolegiju, održanom 23. veljače 2011., donio sam Odluku da se 
Akcijski uvjeti plaćanja naknade za priključenje na vodovodnu mrežu Grada Čakovca 
odnose na rješenja izdana do 30.06.2011. (10% popusta za plaćanje u cijelosti u roku 8 
dana od primitka rješenja o obavezi plaćanja naknade na osnovni iznos od 4.000,00kuna 
(iznosi 3.600,00 kuna) i 5% popusta za plaćanje do 12 mjesečnih rata, iznosa od 4.000,00 
kuna (iznosi 3.800,00 kuna)) i na rješenja izdana od 01. srpnja 2011. do 31. prosinca 2011. 
(plaćanje u cijelosti iznosa od 4.000,00 kuna, u roku 8 dana od primitka rješenja o obavezi 
plaćanja naknade ili plaćanje do 12 mjesečnih rata uz 10% kamata na iznos od 4.000,00 
kuna). 

 
 GRADSKA LINIJA „GROBLJE“ 

Na 14. stručnom kolegiju, održanom 23. veljače 2011., donio sam Zaključak da se 
temeljem dugogodišnjeg praćenja troškova i broja korisnika, s 01. ožujkom 2011. 
privremeno raskida ugovor sklopljen u svrhu obavljanja prijevoza na gradskoj liniji „Groblje“ 
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sa tvrtkom Rudi – express d.o.o. i da će se osigurati besplatni autobusni prijevoz građana u 
razdoblju od 15. listopada do 05. studenog 2011., u smjeru groblja.  
  
 ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBAVLJANJU 
DIMNJAČARSKIH POSLOVA 
 Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN RH 108/05, 56/10), definiraju se 
pojmovi vezani uz plinsku instalaciju, plinske uređaje i trošila, uređaje ili otvore za opskrbu 
zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova, a definirane su i nove obveze dimnjačara, radi 
čega je dosadašnju Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca 
bilo potrebno uskladiti sa navedenim zakonskim propisom.   

S 14. stručnog kolegija, održanog 23. veljače 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 12. sjednici 03. ožujka 2011. 

 
ZAKLJUČAK O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA V. 

DIMNJAČARSKOM PODRUČJU GRADA ČAKOVCA 
 

             Dana 06.06.2011., ovlašteni dimnjačar Srečko Švelec, iz Strahoninca, koncesionar 
Grada Čakovca na V. dimnjačarskom području (Dravski bazen), podnio je zahtjev za raskid 
Ugovora o koncesiji, radi nemogućnosti ispunjavanja uvjeta za obavljanje dimnjačarskih 
poslova. Ocjenjujući zahtjev, utvrđeno je da imenovani nije u mogućnosti ispunjavati 
ugovorene obveze, a niti odraditi otkazni rok od 3. mjeseca. 
            Stoga sam, poradi stanja sigurnosti građana na V. dimnjačarskom području, a 
sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (Sl. gl. Grada Čakovca 4/06, 19/07, 
11/09, 12/09-proč. tekst, 16/09, 1/11), na 16. stručnom kolegiju, održanom 30. lipnja 2011., 
raskinuo Ugovor o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na petom (V) 
dimnjačarskom području Grada Čakovca br. 05/06 od 24. srpnja 2006. i Aneks 1. Ugovora 
br. 05/09 od 27. ožujka 2009., sklopljen između Grada Čakovca i Srečka Šveleca, 
dimnjačarskog obrtnika iz Strahoninca, Matije Gupca 39. 

Do provedbe postupka za davanje koncesije, dimnjačarske poslove na V. 
dimnjačarskom području Grada Čakovca, privremeno sam dodijelio dimnjačarskom obrtu 
DIMOS, vl. Robert Zver, iz Strahoninca, Poljska 39a te sam raspisao natječaj za dodjelu 
slobodne koncesije na V. dimnjačarskom području Grada Čakovca i imenovao Komisiju za 
provedbu natječaja za dodjelu slobodne koncesije, u sastavu: 

1. Predstavnik udruženja obrtnika Međimurske županije, 
2. Zoran Vidović, zamjenik gradonačelnika Grada Čakovca, 
3. Ivica Pongrac, pročelnik UO za komunalno redarstvo, 
4. Nikola Hladki, 
5. Veselko Brkić, predstavnik „Međimurje plin“ d.o.o.  

 
 ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU 
POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA 

Temeljem Zakona o zaštiti životinja (NN RH 135/06) i Pravilnika o uvjetima kojima 
moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijeničarski servisi (NN RH 110/04, 121/04, 
29/05), Grad Čakovec je u suradnji s Udrugom za zaštitu životinja “Prijatelji”, na lokaciji 
Carinski odvojak bb, u Čakovcu udovoljio propisanim uvjetima za sklonište za životinje, na 
osnovu čega je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja izdalo Rješenje te je iz 
tog razloga bilo potrebno donijeti Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 
načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.  

S 14. stručnog kolegija, održanog 23. veljače 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 
životinjama, Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 12. sjednici 
održanoj 03. ožujka 2011. 
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ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I 
TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE  

Sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara (Sl. gl. Grada Čakovca 92/10), 
Gradsko vijeće Grada Čakovca donosi Plan zaštite od požara na temelju procjene 
ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave. 

S 15. stručnog kolegija, održanog 28. travnja 2011. uputio sam prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije (od ožujka 2002., 
ožujka 2006., svibnja 2008. i svibnja 2010.), Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu 
donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj 05. svibnja 2011. 

 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UREĐENJU I ODRŽAVANJU 

NASELJA 
Sa 16. stručnog kolegija, održanog 30. lipnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja, Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. To je bilo potrebno temeljem prijedloga Vijeća za prevenciju Grada 
Čakovca, a uz Suglasnost mjesno nadležne Policijske uprave, radi sve učestalijeg ispijanja 
alkohola na javnim površinama u Gradu Čakovcu, što je rezultiralo narušavanjem JRM, kao i 
uništavanjem urbane opreme te potrebe da se korištenje javnih površina osobito parkova i 
trgova dovede na jednu veću razinu i dostupnost svim građanima. 
 

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA U GRADU ČAKOVCU 
Vatrogasci Grada Čakovca izvršili su sve obveze iz Programa Vlade RH u 2009. bez 

težih ozljeda.  Stanje zaštite od požara na području Grada Čakovca je zadovoljavajuće. 
Potrebno je poboljšavati preventivu od odgovornih službi Grada, pravnih subjekata i građana 
te jačati operativnu sposobnost JVP-a i svih DVD-a. Sukladno Zakonu o zaštiti od požara 
(NN RH 92/10), Gradsko vijeće Grada Čakovca, u cilju praćenja izvršenja plana zaštite od 
požara, najmanje jednom tijekom godine preispituje njegov sadržaj, ocjenjuje usklađenost 
ovog plana s novonastalim uvjetima i prati dinamiku realizacije financijskih sredstava 
planiranih za zaštitu od požara.  

S 15. stručnog kolegija, održanog 28. travnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu (JVP-a Grada Čakovca), za 
2010., KLASE: 363-04/11-01/24, URBROJ: 2109/2-10-11-1, od 11. travnja 2011., Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj 05. svibnja 2011. 

 
 SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
NA PODRUČJU GRADA ČAKOVCA 

S 15. stručnog kolegija, održanog 28. travnja 2011. uputio sam prijedlog Smjernica 
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca, Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj 05. svibnja 2011. 
 
 ODLUKA O RAZMATRANJU STANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2011. 

Zakon o zaštiti i spašavanju (NN RH 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), nalaže  
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tj. njihovim predstavničkim tijelima 
da najmanje jednom godišnje razmatraju stanje zaštite i spašavanja. 
  S 15. stručnog kolegija, održanog 28. travnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
razmatranju stanja zaštite i spašavanja u 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je 
istu donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj 05. svibnja 2011. 
 

ODLUKA O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE ZA GRAD ČAKOVEC 
Na 15. stručnom kolegiju održanom 28. travnja 2011. donio sam Odluku o osnivanju 

postrojbe civilne zaštite za Grad Čakovec. Gradsko vijeće Grada Čakovca na 9. sjednici 
održanoj 30. rujna 2010., usvojilo je Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa 
kojom se uređuju opasnosti i rizici koji ugrožavaju lokalnu jedinicu, procjenjuju potrebe i 
mogućnosti za sprječavanje, smanjenje i uklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća te 
gradi temelj za izradu planova zaštite i spašavanja stanovništva. Navedenom Procjenom 
određeno je da uz postojeće snage za zaštitu i spašavanje, treba ustrojiti postrojbu civilne 
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zaštite opće namjene u vidu Tima civilne zaštite od 81. obveznika, kao i imenovati 14 
povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite, kako bi se zadovoljile potrebe na 
spašavanju ljudi i materijalnih dobara u slučaju katastrofa i velikih nesreća na području 
Grada Čakovca. Postrojba se osnovala kao potpora za provođenje mjera zaštite i 
spašavanja te mjera civilne zaštite, kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja 
koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem.  Popuna postrojbi civilne 
zaštite opće namjene provodi se raspoređivanjem vojnih obveznika i drugih građana s 
prebivalištem na području Grada Čakovca, a popunu i raspoređivanje obavlja područni ured 
za zaštitu i spašavanje u suradnji s nadležnim Odsjekom za obranu na temelju zahtjeva 
Grada Čakovca. 

 
ODLUKA O ODREĐIVANJU OPERATIVNIH SNAGA I PRAVNIH OSOBA OD 

INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE GRADA ČAKOVCA 
Na 15. stručnom kolegiju održanom 28. travnja 2011., donio sam Odluku o 

određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada 
Čakovca. Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za 
zaštitu i spašavanje Grada Čakovca s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica 
katastrofa i velikih nesreća na području Grada. 

 
PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA U 

PREDŽETVENOJ I ŽETVENOJ SEZONI U 2011. 
Na 15. stručnom kolegiju održanom 28. travnja 2011., donio sam Plan motrenja, 

čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i žetvenoj sezoni u 2011. 
 

SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM INTERESU ZA DJELOVANJE HRVATSKE 
GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA STANICE VARAŽDIN 

Na 14. stručnom kolegiju, održanom 23. veljače 2011. donio sam Zaključak da se 
pristupa sklapanju Sporazuma o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe 
spašavanja Stanice Varaždin na prostoru koji pokriva Grad Čakovec, naročito 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 i 
Grada Čakovca, a u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN RH 
79/06), osobito vezano uz sredstva za djelovanje i održavanje hladnog pogona Stanica 
HGSS-a, koja se trebaju osigurati u proračunima jedinica lokalne samouprave temeljem 
zajednički utvrđenog interesa, a u iznosu od 10.000,00 kuna. Sredstva za navedene 
namjene izdvojila bi se iz okvira Proračunske pozicije 026A012 Sustav zaštite i spašavanja i 
Civilna zaštita. 

 
ZAKLJUČAK O SUFINANCIRANJU MANIFESTACIJE „LJETO U GRADU 

ZRINSKIH“ 
Kulturno – turistička manifestacija „Ljeto u Gradu Zrinskih 2010“, započinje 29.07. i 

traje do 02.08.2011. S obzirom da je to najznačajnija manifestacija u Međimurskoj županiji 
koju organizira Turistička zajednica Grada Čakovca. 

Na 16. stručnom kolegiju, održanom 30. lipnja 2011., odobrio sam sufinanciranje 
manifestacije „Ljeto u Gradu Zrinskih 2011“, iz sredstava prikupljenih naplatom parkiranja u 
Gradu Čakovcu u vremenskom periodu od 29.07. – 02.08.2011.  

U navedenom vremenskom periodu naplata će se vršiti u sve dane (uključujući 
subotu i nedjelju), u vremenu od 07,00-20,00 sati. 

GKP Čakom d.o.o. će iz prikupljenih sredstava podmiriti troškove djelatnika i 
organizacije parkiranja. 

GKP Čakom d.o.o., obvezao sam podnijeti izvješće gradonačelniku Grada Čakovca, 
o prikupljenim sredstvima u navedenom vremenskom periodu, te proslijediti ista Turističkoj 
zajednici Grada Čakovca. 
  
 ZAKLJUČAK O UNIŠTAVANJU AMBROZIJE 

Pred nama je razdoblje cvatnje ambrozije koje započinje početkom srpnja i traje sve 
do prvih mrazeva u jesen. Pelud ambrozije jedan je od najjačih poznatih alergenata koji 
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izaziva niz vrlo neugodnih i ozbiljnih simptoma i u velikoj mjeri umanjuje radnu sposobnost i 
kvalitetu života svakog desetog stanovnika Hrvatske. Jedini način da se spriječi njegovo 
štetno djelovanje na zdravlje alergičnih osoba jest da se biljka uništi prije cvatnje. 
 Grad Čakovec već niz godina inicira i provodi mjere i aktivnosti usmjerene edukaciji 
stanovništva i pokretanju akcija uništavanja ambrozije prije cvatnje. Od naročitog značaja za 
uspješnost borbe protiv ambrozije je odaziv i sudjelovanje svih institucija lokalne 
samouprave i samih građana. Postupanje se po ovoj problematici vrši sukladno Naredbi 
ministra poljoprivrede, Odluci o mjerama sprečavanja širenja i obvezi uklanjanja i 
uništavanja ambrozije na području Međimurske županije, te Odluci o agrotehničkim mjerama 
i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Sl. gl. Grada Čakovca 2/08, 
11/09, 12/09–proč. tekst), koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Čakovca.  

Na 16. stručnom kolegiju, održanom 30. lipnja 2011., Udruzi Hrvatskih branitelja 
liječenih od PTSP-a Međimurske županije i Udruzi dragovoljaca Hrvatskih obrambenih 
snaga Međimurske županije odobrio sam uključivanje u akciju uništavanja ambrozije na 
području Grada Čakovca tijekom 2011.  

Iz proračunskih sredstva namijenjenih zaštiti od ambrozije, izdvojit će se iznos od 
2.500,00 kuna pojedinačno za svaku Udrugu, a isti će im se isplatiti obročno po utvrđenim 
površinama uništenog korova ambrozije. 

Nadzor i provedbu uništavanja ambrozije u okviru redovitog programa, provodit će 
Komunalno redarstvo Grada Čakovca i GKP „Čakom“ d.o.o. 
 
 ZAKLJUČAK O ZAHTJEVU CRKVE SV. ANTUNA PADOVANSKOG 

Župa Sv.Antuna Padovanskog podnijela je zamolbu za ustupanje javnih površina na 
prostoru uz Trg Sv. A. Padovanskog 12. i 13.06.2011., povodom blagdana Sv. A. 
Padovanskog, kako bi se na istima smjestili štandovi, lunapark i dr., te se iz prikupljenih 
sredstava od navedenih korisnika financiralo postavljanje mozaika u crkvi. 

Upravni odjel za komunalno redarstvo, obvezan je u skladu sa zakonskim i 
podzakonskim aktima izdavati korisnicima javnih površina Rješenja o korištenju javnih 
površina, a na temelju utvrđenih površina u Upravnom odjelu za financiranje vrši se naplata 
sukladno Odluci o porezima Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 10/04, 9/05, 10/08, 
11/09, 12/09–proč. tekst, 14/09). 

Na 16. stručnom kolegiju, održanom 30. lipnja 2011., obvezao sam Upravni odjel za 
komunalno redarstvo Grada Čakovca, svakom pojedinačnom korisniku javne površine na 
prostoru uz Trg Sv. Antuna Padovanskog 12. i 13. lipnja 2011., izdati Rješenje o korištenju 
javne površine. 

Korisnici te javne površine, naknadu će uplatiti u korist Župe Sv. Antuna 
Padovanskog za izradu mozaika u crkvi. 
 
 ZAKLJUČAK O POTVRĐIVANJU ZAPOVJEDNIKA DVD-a  TOTOVEC 

Na sjednici Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Totovec, održanoj 26. 
ožujka 2011., izabran je Anton Dančo iz Totovca, za zapovjednika Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Totovec, na mandat od 4 godine. 
 Sukladno članku 30. stavku 2. Zakona o vatrogastvu (NN RH 106/99, 117/01, 36/02, 
96/03, 174/04, 38/09, 80/10), zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva potvrđuje 
gradonačelnik. 

Na 16. stručnom kolegiju, održanom 30. lipnja 2011., potvrdio sam Odluku Skupštine 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Totovec o imenovanju Antona Danča, iz Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Totovec, za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Totovec, 
na vrijeme od 4 godine.  
 
 IZVJEŠĆA I OBRAČUNI VEZANI UZ PARKIRANJE 

Na 14. stručnom kolegiju, održanom 23. veljače 2011. donio sam Zaključak kojim 
sam usvojio Izvješće o financijskom stanju poslova naplate parkiranja za period 01.01. – 
31.12.2010., GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec, Okončani obračun koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova za razdoblje od 01.01.2010. do 31.12.2010. i konačni Obračun 
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koncesije za obavljanje poslova premještanja, blokiranja i deblokiranja nepropisno 
zaustavljenih, parkiranih i napuštenih vozila na području  Grada Čakovca tijekom 2010. 
 
 ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 
KULTURI GRADA ČAKOVCA ZA 2011. 
 Grad Čakovec donosi Program javnih potreba u kulturi te se za njegovo provođenje 
osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Čakovca, u skladu sa zakonom. Programom javnih 
potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti 
što pridonosi razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog života. Pri utvrđivanju programa 
javnih potreba u kulturi polazi se od potreba i postignutog stupnja razvitka kulture i kulturnih 
djelatnosti.  

S 15. stručnog kolegija, održanog 28. travnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2011., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj 05. 
svibnja 2011.  

Odluka o izmjenama i dopunama bila je izrađena sukladno Izmjenama i dopunama 
Proračuna Grada Čakovca za 2011.  
 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 
ŠPORTU GRADA ČAKOVCA ZA 2011. 
 Sukladno članku 76. Zakona o športu (NN RH 71/06, 150/08, 124/10), javne potrebe 
u športu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne samouprave, su 
programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za jedinicu lokalne samouprave. 
Program javnih potreba u športu donosi jedinica lokalne samouprave, zajedno s godišnjim 
proračunom. Sufinanciranje osnovnih uvjeta za bavljenje športskim aktivnostima jedan je od 
primarnih ciljeva Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca.  

S 15. stručnog kolegija, održanog 28. travnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2011., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj 05. 
svibnja 2011.  

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 
2011., bio je izrađen sukladno prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 
2011. 
 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 
SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA ČAKOVCA ZA 2011. 
 Sukladno članku 7. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 
103/03, 44/06, 79/07), jedinica lokalne samouprave obvezna je u svom proračunu osigurati 
sredstva za ostvarivanje prava utvrđenih istim Zakonom.  

S 15. stručnog kolegija, održanog 28. travnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 
2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj 
05. svibnja 2011.  

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj 
zaštiti za 2011., bio je izrađen sukladno prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Grada 
Čakovca za 2011. 
 
 ODLUKA O FINANCIRANJU DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNIH 
ŠKOLA U 2011. 

S 15. stručnog kolegija, održanog 28. travnja 2011., uputio sam 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., Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu 
donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj 05. svibnja 2011.  
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 ODLUKA O KRITERIJIMA ZA FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JVP-A 
GRADA ČAKOVCA ZA 2011. 

U skladu sa člankom 7. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa 
pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave za 2011. (NN RH 29/11), Gradsko vijeće Grada Čakovca dužno je donijeti 
Odluku o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Čakovca, u okvirima bilanciranih sredstava iz članka 3. stavka 4. Uredbe (NN 29/2011) i 
članka 5. Odluke Vlade RH (NN 29/2011). 

S 15. stručnog kolegija, održanog 28. travnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke 
o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP-a Grada Čakovca u 2011., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 13. sjednici održanoj 05. 
svibnja 2011. 

 
PRODUŽENI BORAVAK 
Na 15. stručnom kolegiju, održanom 28. travnja 2011., usvojio sam Program 

produženog boravka u školskoj 2010/2011., koji se sufinancira 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. 
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. 

 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU SUFINANCIRANJA 

BORAVKA DJECE S PODRUČJA GRADA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 
Dječji vrtić Čakovec je  09. lipnja 2011. dostavio zahtjev za definiranjem Odluke 

Gradskog vijeća za utvrđivanjem ekonomske cijene za programe koji se provode u Dječjem 
vrtiću Čakovec, sukladno nalazu Službe za unutarnju reviziju Grada Čakovca. 

S 16. stručnog kolegija, održanog 30. lipnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u 
predškolskim ustanovama, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  

 
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU 

DJECE U DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC 
Dječji vrtić Čakovec je  31. svibnja 2011. dostavio zahtjev za utvrđivanjem prednosti 

pri upisu, sukladno članku 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i  
107/07), prema kojemu osnivač dječjeg vrtića ima obvezu utvrditi način ostvarivanja 
prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić. 

S 16. stručnog kolegija, održanog 30. lipnja 2011., uputio sam prijedlog Pravilnika o 
uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec, Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
 ODLUKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU 
DAVANJA U ZAKUP PROSTORA I OPREME U ŠKOLSKIM USTANOVAMA 

Na 14. stručnom kolegiju, održanom 23. veljače 2011., donio sam Odluku o 
izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u  zakup prostora i opreme u 
školskim ustanovama. I. OŠ Čakovec dobila je 15. rujna 2010. od Službe za provođenje 
dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji Grada Čakovca Uporabnu 
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dozvolu,  kojom se dozvolila uporaba novoizgrađene školske športske dvorane s aneksom. 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je 10. prosinca 2010., donijelo Rješenje kojim se 
utvrdilo da I. OŠ Čakovec ispunjava uvjete propisane zakonom za početak rada u 
novoizgrađenoj školskoj športskoj dvorani s aneksom. Na temelju pribavljenog rješenja 
Ministarstva i u skladu sa člankom 92. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi (NN 87/08, 86/09, 92/2010 i 105/2010), I. OŠ može započeti s radom u novoizgrađenoj 
školskoj športskoj dvorani s aneksom. S obzirom da je izgrađena športska dvorana s 
iskoristivim sportskim terenom površine 860 m2 te s obzirom da je Pravilnik o uvjetima, 
kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama (Sl. gl. 
Grada Čakovca 4/02) propisivao najnižu cijenu zakupnine samo za dosadašnju športsku 
dvoranu I. OŠ, potrebno je bilo donijeti izmjene i dopune Pravilnika u skladu s gore 
predloženim kako bi I. OŠ Čakovec mogla započeti s davanjem u zakup prostora nove 
dvorane.  

 
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA 
S 15. stručnog kolegija, održanog 28. travnja 2011., uputio sam Odluku o prihvaćanju 

Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za razdoblje 01.01. - 
31.12.2010., koje je jednoglasno usvojeno na sjednici Skupštine VZG Čakovca održane 08. 
travnja 2011. u Mihovljanu, Gradskom vijeću Grada Čakovca. Ono je istu donijelo na svojoj 
13. sjednici održanoj 05. svibnja 2011.  
 

FINANCIJSKI PLAN VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA 
S 15. stručnog kolegija, održanog 28. travnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 

prihvaćanju Financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca, br. 13-02/2011., od 
25. ožujka 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 13. 
sjednici održanoj 05. svibnja 2011. 
 

SUFINANCIRANJE VRHUNSKE SPORTAŠICE I ŠKOLOVANJA DEFICITARNIH 
OBRTNIČKIH ZVANJA TE FINANCIRANJE POMOĆNIKA U NASTAVI 

a) Na 14. stručnom kolegiju, održanom 23. veljače 2011., odobrio sam sufinanciranje 
vrhunske sportašice Tijane Tkalčec, iznosom od 1.000,00 kuna mjesečno za 2011., 
sukladno Rješenju o kategorizaciji športaša u I. kategoriji; 

b) Na 15. stručnom kolegiju, održanom 28. travnja 2011., donio sam Zaključak da će 
Grad Čakovec financirati pomoćnika u nastavi Davidu Krištofiću, učeniku II. OŠ Čakovec, do 
15.6.2011., odnosno do kraja tekuće godine, u ukupnom iznosu od 5.800,00 kuna; 
financirati pomoćnika u nastavi Davidu Novaku, učeniku I. OŠ Čakovec, do 15.6.2011., u 
ukupnom iznosu od 5.800,00 kuna; sufinancirati Dariu Pletikapa, iz Čakovca, vrhunsku 
sportašicu, u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno, počevši od siječnja 2012. 

c)  Na 15. stručnom kolegiju održanom 28. travnja 2011., odobrio sam sufinanciranje 
školovanja učenika s područja Grada Čakovca, za deficitarna obrtnička zvanja u iznosu od 
36.000,00 kuna godišnje. 
 

PREDŠKOLSKE USTANOVE 
Grad Čakovec, sukladno članku 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi 

(NN RH 10/97, 107/07), sufinancira boravak djece s područja Grada Čakovca u 
predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca.  U skladu sa člankom 9. Odluke o 
izvršavanju proračuna za 2010. (Sl. gl. Grada Čakovca 14/09, 8/10, 10/10), predškolske 
ustanove imaju obvezu dostaviti izvješća o utrošenim sredstvima koja su dostavljena iz 
gradskog proračuna. Financijska izvješća predškolskih ustanova na području Grada 
Čakovca dostavljena su za Dječji vrtić "Loptica", Dječji vrtić "Dječja mašta - Bambi" Dječji 
vrtić "Marija Petković"  Podružnica Čakovec i Dječji vrtić "Žibeki". Račun prihoda i rashoda 
za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2010. sadržavao je podatke o prihodima  i 
rashodima te višku odnosno manjku. Prihodi su se odnosili na sredstva iz proračuna Grada, 
Županije, države, ostalih općina i gradova, potpora, prihode od članarina i naknada, 
transfere, prihode djelatnosti, izvanredne prihode i ostale prihode, a rashodi na materijalne 
troškove (materijal, energija, tekuće i investicijsko održavanje, najamnine i zakupnine, 
ugovori o djelu i autorski honorari, ostale usluge i ostale troškove ), troškove za zaposlene 
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(plaće i naknade te porezi i doprinosi iz plaće i na plaće), nematerijalne troškove (naknade 
troškova zaposlenima i ostale nematerijalne troškove), transfere, rashode za investicije i 
ostale rashode. 

Na 15. stručnom kolegiju, održanom 28. travnja 2011., prihvatio sam Financijsko 
izvješće za 2010., za predškolske ustanove na području Grada Čakovca kojima Grad 
Čakovec nije osnivač. 

 
STIPENDIJE 
a) Na 14. stručnom kolegiju, održanom 23. veljače 2011. i 15. stručnom kolegiju 

održanom 28. travnja 2011., donio sam Zaključke kojim sam odobrio mirovanja isplate 
stipendija, nastavke primanja stipendija, prihvaćao i ne prihvaćao molbe studenata; 

b) Na 15. stručnom kolegiju, održanom 28. travnja 2011., prihvatio sam Izvješće o 
stipendijama Grada Čakovca u 2010/2011. Grad Čakovec sufinancira školovanje studenata 
s područja Grada Čakovca koji se školuju na sveučilišnim i stručnim studijima odnosno 
preddiplomskim studijima, diplomskim studijima i poslijediplomskim studijima u Republici 
Hrvatskoj i inozemstvu. Od 2000. do 2011., Grad Čakovec je sufinancirao ukupno 1027 
studenta. U svrhu praćenja ugovornih obveza koje studenti prihvaćaju potpisivanjem 
ugovora provodi se analiza upisanih studija, stjecanja diploma, korištenja "mirovanja" i 
isplata stipendija. Na početku proračunske godine provodi se analiza upisanih studija u 
odnosu prema podacima službene evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne 
službe Čakovec o broju nezaposlenih osoba više i visoke stručne spreme s područja Grada 
Čakovca.  

 
 GRAD ČAKOVEC PRIJATELJ DJECE 
 Na 15. stručnom kolegiju, održanom 28. travnja 2011., prihvatio sam Plan aktivnosti i 
financiranja akcije “Grad Čakovec prijatelj djece” za 2011., donesen na sjednici 
Koordinacijskog odbora akcije “Grad Čakovec prijatelj djece”, 24. ožujka 2011. 
 
 ORGANIZACIJA PUČKE KUHINJE 
 S obzirom na gospodarsku krizu, zajednički projekt Grada Čakovca i Međimurske 
županije u svezi s organiziranjem pučke kuhinje za prehranu najugroženijeg dijela 
građanstva pokazao se dobrom odlukom. Međutim, potencijalnih korisnika je sve više, dok 
su mogućnosti proračuna Grada Čakovca limitirane. U suradnji s Međimurskom županijom, 
Grad Čakovec bi u sljedećem razdoblju nastavio sufinancirati 50 posto troškova prehrane za 
korisnike s područja Grada Čakovca.  

Na 16. stručnom kolegiju održanom 30. lipnja 2011., donio sam Zaključak da će Grad 
Čakovec od 1. srpnja do 31. prosinca 2011., sufinancirati 50% troškova prehrane za 
korisnike pučke kuhinje s područja Grada Čakovca, odnosno jedan obrok dnevno pet dana 
tjedno, za najviše 50 korisnika, prema popisu Centra za socijalnu skrb Čakovec. 
 

IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKA IZVJEŠĆA GRADSKIH USTANOVA 
S 14. stručnog kolegija održanog 23. veljače 2011., uputio sam: 
a) 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., 

b) 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., 

c) 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., 

d) 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.,  

e) prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Čakovca za 2010., koje je Upravno vijeće JVP-a Grada 
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Čakovca prihvatilo Odlukom KLASE: 214-01/11-01/5, URBROJ: 2109/2-03-11-01, na svojoj 
9. sjednici, održanoj 1.02.2011.,  

 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je iste usvojilo na svojoj 12. sjednici održanoj 03. 
ožujka 2011. 

 
UVOĐENJE ČETVEROSATNOG PROGRAMA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U 

RAZVOJU 
Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 29. sjednici održanoj 24. lipnja 2004., 

donijelo je Odluku o cijeni koštanja boravka djece s teškoćama u razvoju integrirane u 
redovne programe u Dječjem vrtiću Čakovec, a na   svojoj 6. sjednici održanoj 11. ožujka 
2010. Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s 
područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama. Predložio sam prihvaćanje zahtjeva 
Dječjeg vrtića i davanje suglasnosti na uvođenje 4- satnog programa za djecu s teškoćama 
u razvoju koja borave u Dječjem vrtiću Čakovec. Cijena korištenja boravka djece i 
sufinanciranje boravka djece utvrđena je Odlukom o cijeni koštanja boravka djece s 
teškoćama u razvoju integrirane u redovne programe u Dječjem vrtiću Čakovec. 

S 14. stručnog kolegija održanog 23. veljače 2011., uputio sam 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., Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje 
je istu dalo na svojoj 12. sjednici održanoj 3. ožujka 2011. 

 
KOLEKTIVNI UGOVOR KNJIŽNICE „NIKOLA ZRINSKI“ ČAKOVEC 

 Kako je istekao rok važenja Kolektivnog ugovora za djelatnike Knjižnice „Nikola 
Zrinski“ Čakovec, Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec, uputila je zahtjev za potvrđivanje 
predloženih osoba za članove pregovaračkog tima za izmjene Kolektivnog ugovora Knjižnice 
„Nikola Zrinski“ Čakovec.  

Na 14. stručnom kolegiju održanom 23. veljače 2011., imenovao sam pregovarački 
tim za izmjene Kolektivnog ugovora Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, u sastavu: Petar 
Novački, Stjepan Korunić, Zlata Zorko i Jasenka Horvat.  

 
SPORAZUM O UTVRĐENJU ZATEZNIH KAMATA IZMEĐU GRADA ČAKOVCA I 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
Međimurska županija dostavila je 28. lipnja 2011., Gradu Čakovcu prijedlog 

Sporazuma o utvrđivanju visine zateznih kamata koje su nastale temeljem sljedećih pravnih 
poslova:  

-Ugovora o kupoprodaji nekretnina (Dom hrvatske vojske) od 17. srpnja 2008., 
-Sporazuma o prijenosu osnivačkih prava nad knjižnicom i čitaonicom Čakovec 

(današnja knjižnica «Nikola Zrinski») od  24. veljače 1998. i Dodatka 1 o prijenosu 
osnivačkih prava nad knjižnicom i čitaonicom Čakovec – Posebne odredbe o financiranju 
rada bibliobusne službe i sufinanciranje rada matične županijske knjižnice od 07. listopada 
2010., 

-Ugovora o poslovnoj suradnji na izradi Detaljnog plana uređenja «prostora vojarne» 
u Čakovcu i Detaljnog plana uređenja Hipodroma i Gospodarske zone istok – sjeverni dio od 
27. ožujka 2008., 

Prijedlog Sporazuma sadržava i prijedlog izvršenja prijeboja, a stopa zateznih 
kamata izračunata je u iznosu od 14 %.  

Grad Čakovec je 28. travnja 2011. vezano uz plaćanje kamata iz međusobnih 
obveznih odnosa dostavio Međimurskoj županiji očitovanje u kojem navodi da je po Zakonu 
o obveznim odnosima (NN 35/05 i 41/08 - dalje u tekstu: ZOO),  dužnik u zakašnjenju dužan 
platiti osim glavnice i zakonske zatezne kamate, a prema odredbama članaka 26. i 29. st. 3. 
ZOO-a, strane mogu ugovoriti stopu zateznih kamata i drukčiju od propisane. 

Grad Čakovec predlaže da se ne obračunavaju i plaćaju zakonske zatezne kamate 
nastale iz međusobnih obveznih odnosa Grada Čakovca i Međimurske županije, s obzirom 
da se radi o pravnim osobama javnog prava. 

S obzirom na ulogu Grada Čakovca i Međimurske županije, kao jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, da se društvenom i komunalnom infrastrukturom Grada 
Čakovca intenzivno koristi cijela međimurska regija, s obzirom na proračunsko upravljanje 
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novčanim sredstvima te da obavljaju poslove od javnog interesa, propisane stope zateznih 
kamata na njihove odnose su neprimjereno i pretjerano visoke. 

Ako se pak insistira na plaćanju kamata predlaže se odustanak od zakonskih 
zateznih kamata, (koje uz ekonomsku imaju i kaznenu  funkciju), te da se ugovora visina 
kamatne stope, osobito za buduće odnose. U ovakvim slučajevima kamatna stopa ne bi 
smjela biti viša od visine jedne četvrtine od stope zakonskih zateznih kamata, čl. 26. st. 3. u 
vezi s čl. 29. st. 2. ZOO-a i u skladu sa Zakonom o kamatama (NN 94/04, 35/05 – čl. 1164 i 
čl. 1165. ZOO-a) i Uredbom o visini stope zatezne kamate, (NN 153/04): ZZKta iznosi 14 % : 
4 = 3,5 % 

Predmetni Sporazum ne sadrži obvezu Županije da za nekretninu Dom hrvatske 
vojske (Časnički dom) u Čakovcu, koja je predmet Ugovora o kupoprodaji nekretnina (Dom 
hrvatske vojske) od 17. srpnja 2008., u zemljišnim knjigama Općinskog suda izbriše teret 
raskidnog uvjeta Ugovora o prijenosu prava vlasništva KLASA: 940-06/03-07/92, URBROJ: 
504441-07 od 08. lipnja 2007., upisanog pod brojem Z-5069/07 od 09. srpnja 2007., da 
ukoliko Međimurska županija ne izvrši preuzete obveze iz čl. 4 Ugovora, isti se raskida i 
nekretnina se vraća u vlasništvo Republike Hrvatske, Međimurska županija se obvezala 
Ugovorom o kupoprodaji nekretnina (Dom hrvatske vojske) da će sa RH kao prethodnim 
vlasnikom Doma hrvatske vojske iznaći odgovarajuće rješenje i ishoditi brisanje zabilježbe 
raskidnog uvjeta i to prije isteka roka za izvršenje obveze koja je postavljena kao uvjet.   

S 16. stručnog kolegija, održanog 30. lipnja 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
sklapanju Sporazuma o utvrđenju visine zateznih kamata, između Grada Čakovca I 
Međimurske županije, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 GODIŠNJA IZVJEŠĆA MEĐIMURSKIH VODA 

Člankom 10. Odluke o povjeravanju javnih ovlasti iz oblasti obavljanja komunalnih 
djelatnosti za opskrbu pitkom vodom i odvodnju i pročišćavanje otpadnih i oborinskih voda 
(Sl. gl. Grada Čakovca 10/05), „Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec dužne su Gradu Čakovcu 
polugodišnje dostavljati pisano izvješće o stanju fakturiranih i naplaćenih sredstava te ih 
istovremeno doznačavati na račun Grada Čakovca i to do 20. veljače svake godine za 
prethodno polugodište. Navedena Odluka prestala je važiti s 1. siječnjom 2011., međutim 
Izvješće za prošlu godinu je još uvijek bilo aktualno. 

S 14. stručnog kolegija održanog 23. veljače 2011., uputio sam prijedlog Odluke o 
usvajanju Godišnjeg izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima te izvedenim radovima 
za razdoblje 01.01.-31.12.2010. s pripadajućim prilozima, Godišnjeg izvješća o stanju 
fakturiranih i naplaćenih sredstava za razdoblje 01.01.-31.12.2010. i Godišnjeg izvješća o 
prijenosu novčanih sredstava i obračun manipulativnih troškova za razdoblje 01.01.-
31.12.2010., Gradskom vijeću Grada Čakovca, koje je istu donijelo na svojoj 12. sjednici 
održanoj 03. ožujka 2011. 

 
 GP „STANORAD“ D.O.O. 

Na 15. stručnom kolegiju održanom 28. travnja 2011., obvezao sam direktora GP 
“Stanorad” d.o.o. Čakovec, da Gradskom vijeću Grada Čakovca u roku od 10 dana od dana 
primitka ovog Zaključka, dostavi pisano i obrazloženo Izvješće o gradskoj poticanoj 
stanogradnji, s posebnim osvrtom na sljedeću analizu: zašto je u obračunu gradske poticane 
stanogradnje došlo do negativnijeg izvršenja u odnosu na ono što je bilo planirano; koji su 
razlozi za financijsko odstupanje po obvezama prema Gradu Čakovcu; paralelno prikazati 
gradsku poticanu stanogradnju na Sajmištu i u Martanama Čakovec kako bi se detaljno 
vidjeli razlozi za negativan odnos koji je nastao.  
 

ZNAČAJNE AKTIVNOSTI: 
 

Kiryat Tivon 
Grad Čakovec i Kiryat Tivon iz Izraela započeli su suradnju na poslovnom sastanku 

održanom u Kiryat Tivonu sa Komisijom za odnose sa inozemstvom Kiryat Tivona, 07. 
ožujka 2008. Gradonačelnici Grada Čakovca Branko Šalamon i Tivona Alon Navot, složili su 
se da će razvijati prijateljski odnos i promicati kontakte između građana, da će informirati 
jedan drugoga o političkim i administrativnim tijelima te o društvenom i kulturnom životu 
građana, podupirati će razmjenu službenim delegacija, članova društvenih organizacija, 
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udruga, škola i fakulteta. Nakon toga, održani su izbori u Gradu Čakovcu i Kiryat Tivonu gdje 
je došlo do smjene vlasti te je tako izabran novi gradonačelnik Kiryat Tivona David Ariely, 
koji je također bio zainteresiran za nastavak suradnje sa Gradom Čakovcem te je predložio 
da se pristupi potpisivanju Povelje. 27. siječnja 2011., u Grad Čakovec stigla je delegacija 
Kiryat Tivona u sastavu: gradonačelnik David Ariely, voditelj Odjela PR Baruch Kahana, 
predsjednica Odbora za vanjske poslove Miriam Rauch i članica FRC-a Programa razmjene 
studenata Nina Leistein. U sklopu četverodnevnog programa boravka delegacije Kiryat 
Tivona u Gradu Čakovcu (Međimurju, Varaždinu i Zagrebu), došlo je do susreta sa 
predstavnicima visokog i srednjeg školstva, vodećim gospodarstvenicima Međimurja, 
ravnateljima gradskih ustanova i direktorima gradskih poduzeća. Nadamo se da će ti susreti 
dovesti do kvalitetne suradnje i obostrane koristi dvaju gradova, da će se započeta suradnja 
nastaviti na zadovoljstvo i dobrobit građana Grada Čakovca i Kiryat Tivona. Povelja o 
prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Kiryat Tivona potpisana je 28. siječnja 2011., 
u zgradi Scheier, a njome su oba grada izrazila namjeru da partnersku i prijateljsku suradnju 
nastave promocijom Grada Čakovca u Izraelu i Kiryat Tivona u Hrvatskoj, te razmjenom 
službenih delegacija oba grada, na područjima: upravljanja (menedžment) komunalnim 
problemima (okoliš, recikliranje), ekonomije (suradnja i međusobno poticanje tvrtki), kulture 
(društvena događanja i društvene svečanosti - smotre), vizualne umjetnosti (slikarstvo, 
kiparstvo i sl.), umjetnosti izvođenja (instrumentalna i vokalna glazba, ples), obrazovanja i 
tolerancije (društveno ponašanje, demokracija), sportova (vaterpolo, plivanje, tenis, odbojka) 
i turizma (povijest i geografija). Uvjereni da prijateljstvo doprinosi boljem upoznavanju, 
uzajamnom poštovanju, slobodi, miru i napretku, Grad Čakovec i Kiryat Tivon željeli su 
unaprijediti prijateljske odnose i suradnju i trajno uspostaviti prijateljske veze između Grada 
Čakovca i Kiryat Tivona. Po odlasku delegacije Kiryat Tivona, oformljen je Odbor za 
suradnju Grada Čakovca i Kiryat Tivona u sastavu: Veselin Biševac, mag. ing., zamjenik 
gradonačelnika Grada Čakovca, Slobodan Veinović, mag. politologije i Andrej Pal, dr. med., 
predsjednik Židovske općine Čakovec. 
 
 Obuka vijećnika Gradskog vijeća Grada Čakovca i članova Savjeta mladih 
Grada Čakovca 

U organizaciji Udruge gradova Republike Hrvatske, u Hotelu “Park”, je 4. i 5. ožujka 
2011., održana obuka vijećnika Gradskog vijeća Grada Čakovca i članova Savjeta mladih 
Grada Čakovca, sa svrhom daljnjeg razvijanja znanja, vještina i stavova potrebnih za 
učinkovito i kvalitetno obavljanje dužnosti u cilju ostvarivanja interesa i očekivanja građana, 
gradskih vijećnika Grada Čakovca i članova Savjeta mladih Grada Čakovca. Cilj obuke bio 
je stjecanje znanja o osnovama sustava lokalne samouprave i ulozi članova predstavničkih 
tijela i Savjeta mladih, u kreiranju procesa od općeg dobra, usavršavanje vještina i razvijanje 
stavova potrebnih za kvalitetno obavljanje dužnosti u vijeću i Savjetu mladih te poticanje 
mladih na aktivno uključivanje u javni život lokalne zajednice. Obuka je bila vođena pod 
pokroviteljstvom i o trošku Udruge gradova Republike Hrvatske, predvođene 
koordinatoricom Nives Kopajtich – Škrlec, mag. iur. Svaki je polaznik dobio Potvrdu o 
sudjelovanju. 
 
 Pomoć gospodarstvu putem smanjenja državnih, regionalnih te lokalnih 
fiskalnih i parafiskalnih nameta  
 U organizaciji Međimurske županije, Grada Čakovca, Hrvatske gospodarske komore, 
Županijske komore Čakovec, Udruge ekonomista Međimurja Čakovec i Gospodarsko 
socijalnog vijeća Međimurske županije, održan je 31. ožujka 2011., Okrugli stol na temu: 
Pomoć gospodarstvu putem smanjenja državnih, regionalnih te lokalnih fiskalnih i 
parafiskalnih nameta. Okruglom stolu prisustvovalo je 80-tak gospodarstvenika i obrtnika. 
Predavači su bili prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, predsjednik Hrvatskog društva ekonomista i 
Miljenko Fićor, dipl. oec., savjetnik predsjednika HGK za bankarstvo i financije. Po iznošenju 
tematike, razvila se rasprava o ekonomskoj situaciji i stanju gospodarstva u Međimurju, a što 
naravno ima veze sa cjelokupnom politikom zemlje. Konstatirano je da razvijanje ideje o 
smanjivanju troškova znači defanzivnu politiku te da je potrebno činiti sve da se povećavaju 
prihodi odnosno treba provoditi takozvanu ofanzivnu politiku. Tzv. parafiskalni nameti nisu 
nešto što je lokalna samouprava izmislila nego su oni propisani zakonom i imaju svoju 



 30 

zakonsku svrhu. Ukine li ih zakonodavac, kako će građani reagirati, ako nekih servisa više 
nebude? Rasprava je išla k oblikovanju zaključka da će se preko zastupnika s područja 
Međimurja u Saboru RH, preko Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore 
Čakovec, preko Udruge poslodavaca, Udruge ekonomista Međimurske županije, te 
Gospodarsko-socijalnog vijeća Međimurske županije, nastojati utjecati na zakonsku 
regulativu u smislu njezinog mijenjanja za rasterećenje gospodarstva i smanjenje davanja 
gospodarstvu. Što se to od parafiskalnih nameta može ukinuti zakonima da bi gospodarstvu 
bilo bolje te kako će se onda konkretno rješavati problemi građana. 
 
 Javna tribina s tematikom lokalne samouprave katedre upravne znanosti 
Pravnog fakulteta Zagreb 

U organizaciji Grada Čakovca održana je 01. lipnja 2011. javna tribina s tematikom 
lokalne samouprave katedre upravne znanosti Pravnog fakulteta Zagreb. Javnoj tribini 
prisustvovalo je 70-tak predstavnika: lokalne samouprave, Ureda državne uprave, 
gradonačelnici i načelnici gradova i općina Međimurske županije, Međimurske županije, 
Društva pravnika te službenici Uprave Grada Čakovca. Predavači su bili prof. dr. sc. 
Gordana Marčetić, doc. dr. sc. Anamarija Musa i asistent Mihovil Škarica, dipl. iur., a 
predavali su o etici i/ili korupciji u lokalnom službama, ulozi gradova u procesu 
decentralizacije te kako poboljšati lokalno upravljanje – uključivanje građana i kvaliteta 
usluga. Govorilo se o kvaliteti upravljanja koja je važna na svakoj razini, kako na lokalnoj i 
državnoj, tako i na globalnom nivou. U odnosu na lokalne jedinice problemi upravljanja su 
specifični, lokalne vlasti su ograničene pravnim okvirom koji postavlja država, postoji 
nerazmjer između lokalnih jedinica, lokalne jedinice mogu bolje uvidjeti probleme s kojima se 
vlast suočava, neposrednije mogu doprijeti do građana. Dobro upravljanje je predvidljivo, 
napredno, s profesionalnom i etičnom upravom s ciljem unapređivanja javnog dobra. Dobro 
upravljanje uključuje civilno društvo i privatni sektor. Učinkovito upravljanje bi dovelo do 
smanjene korupcije i općeg bogatstva zajednice, učinkovitijeg prikupljanja prihoda, boljeg 
rejtinga gospodarske zajednice i bolju suradnju s privatnim sektorom.  Također je bilo riječi i 
o transparentnosti, znači otvorenosti javne uprave (što vlast radi, koje odluke donosi, kako 
one utječu na sudbinu lokalne zajednice, dostupnosti informacija). Prema istraživanju 
transparentnosti iz 2009. koju je provodio GONG, ispitane su sve lokalne jedinice, a Grad 
Čakovec zauzeo je 6. mjesto što je dobar rezultat. Druga tema o kojoj je bilo riječi je 
decentralizacija. Zadnjih godina došlo je do eksplozije lokalnih jedinica. To dovodi do pitanja 
samoodrživosti lokalnih jedinica - mogu li se prihodima  pokriti svi rashodi lokalnih jedinica. 
Ovlasti županija prenose se na velike gradove te se na njih prenosi i teret financiranja. 
Decentralizacija dovodi do nejednakosti lokalnih jedinica i odgovornosti lokalnih političara. 
Ako u procesu decentralizacije prenosimo ovlasti moramo imati sposobne službenike koji će 
prenesene poslove moći obavljati. Decentralizacija znači i teritorijalnu reorganizaciju. 
Sljedeća tema o kojoj se govorilo je etika i korupcija u lokalnim službama. Etika je od 
suštinskog značaja za javni sektor, dužnosnici i lokalni službenici dužni su se ponašati s 
etičkim načelima. Da li je potrebno donijeti etički kodeks i na lokalnoj razini? Potrebno je 
participirati i uključiti građane u probleme lokalne zajednice. Razvila se rasprava što će biti 
sa lokalnim jedinicama u skoroj budućnosti, a i sa županijom? Da li postojeće lokalne 
jedinice mogu zadovoljiti potrebe građana s obzirom na svoj financijski kapacitet? Da li će se 
male lokalne jedinice pripojiti velikima? Javna tribina ispunila je predviđena očekivanja te su 
dobivene smjernice o budućnosti lokalne i regionalne samouprave Republike Hrvatske. 

 
 Predstavljanje rezultata istraživanja – indeks otvorenosti proračuna 
 Uz potporu Center on Budget and Policy Priorities i International Budget Partnership 
iz Washingtona, Institut za javne financije istražio je transparentnost proračuna 33 hrvatska 
grada u 2010. Cilj je bio istražiti dostupnost i kvalitetu informacija u gradskim proračunima te 
otvorenost gradskih proračunskih procesa javnosti.  
 Transparentnost ili otvorenost lokalnih (gradskih i općinskih) proračuna je mogućnost 
građana da dobiju potpune, bitne, ispravne, pravovremene i razumljive informacije 
predstavljene na razumljiv način. Transparentnost lokalnih proračuna – općinskih, gradskih, 
ali i županijskih je posebno značajna, jer zbog demokratizacije i fiskalne decentralizacije, 
lokalne jedinice nude sve više javnih dobara i usluga. Kako bi lokalne jedinice (gradovi i 
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općine) pružale javna dobra na najučinkovitiji način, bitno je da građani razumije lokalne 
proračune te da aktivno sudjeluju u lokalnom proračunskom procesu (priprema, izglasavanje 
te provođenje i nadzor proračuna). No, mnogi građani ne razumiju proračune, nemaju 
dovoljno vremena i interesa za analizu podataka o lokalnim proračunima, a dodatni problem 
je i u tome što su podaci u proračunskim dokumentima često nedostupni, nepotpuni ili 
nerazumljivi. 
 Cilj Instituta je promicati značaj transparentnosti lokalnih proračuna, aktivnijeg 
sudjelovanja građana i kontrole odgovornosti lokalnih izvršnih i predstavničkih tijela.  
 Institut je proveo istraživanje u 33 grada u RH. Glavni rezultat projekta je Indeks 
otvorenosti gradskih proračuna. Ispitivala se kvaliteta informacija u gradskim proračunima te 
istražilo koliko su gradski proračunski procesi otvoreni javnosti. U tu svrhu provedena je 
anketa među službenicima za informiranje, gradskim upravama, gradskim vijećnicima i 
gradskim organizacijama civilnog društva te anketa među službenicima Sektora za 
financiranje lokalnih jedinica u Ministarstvu financija. 
 Indeks otvorenosti gradskih proračuna prosječno iznosi 65, što znači da su gradovi 
pružali 65% očekivane transparentnosti (kvalitete informacija u proračunskim dokumentima i 
otvorenosti gradskih proračunskih procesa javnosti). Najbolji rezultat postigao je Slavonski 
brod (82), a najlošiji Šibenik (45). Čakovec je zauzeo visoko 6. mjesto što je vidljivo iz 
priloženog grafikona. Objavljivanjem rezultata nastojalo se potaknuti sve hrvatske lokalne 
jedinice da postanu što transparentnije i odgovornije prema svojim građanima. 
 

OSTALE AKTIVNOSTI 
Rad gradonačelnika nisu samo do sada opisane aktivnosti, koje se mogu iščitati iz 

aktivnosti kolegija i vijeća, već su to i ostale aktivnosti koje su stalna obaveza 
gradonačelnika i njegovih zamjenika: 

1. Koordinacija rada gradske uprave, koja se očituje kroz praćenje rada, praćenje i 
kontrolu izvršenja zadataka, kroz pojedinačne razgovore i dogovore te zauzimanje 
stavova o gotovo svim pitanjima iz rada gradske uprave. 

2. Praćenje tokova novaca u priljevu i odljevu, svakodnevna koordinacija sa službom 
financija, dogovor o prioritetima i urgentnim nalozima. Pronalaženje novih sredstava, 
provjera redovitosti naplate. Zajedničko i stalno kreiranje obrazaca praćenja tokova 
novaca, kontrola trošenja i naručivanja radova te praćenje općeg stanja likvidnosti. 

3. Protokolarni susreti i aktivnosti u toku i van radnog vremena. 
4. Komunikacija sa mjesnim odborima i gradskim kotarevima, planiranje aktivnosti, 

sastanci vijeća mjesnih odbora i praćenje njihovog rada. 
5. Kontakti sa građanima u okviru redovnih prijema i tokom susreta u Gradu. 
6. Kontakti sa udrugama, praćenje njihovih aktivnosti, godišnje skupštine, vježbe, 

planiranje i stalne koordinacije. 
7. Sastanci, kontakti, koordinacija sa gospodarstvenicima, poduzetnicima, ulagačima u 

traženju rješenje za povećanje kapaciteta zapošljavanja, financiranja aktivnosti 
Grada, planiranju i gospodarenju sa prostorom. Pronalaženje mogućnosti ostvarenja 
većih prihoda i poboljšanja strukture gospodarstva. 

8. Koordinacija gradskih ustanova i poduzeća sa službama Grada, te zadovoljavanje 
što većeg interesa građana. 

9. Suradnja, dogovori i traženje korisnosti za Grad sa tijelima državne uprave, 
organizacijama na nivou države te zastupanje interesa Grada. 

10. Stručno usavršavanje, poboljšanje kvalitete rada mene osobno, ali i svih zaposlenika 
i poduzeća i ustanova Grada. 

11. Suradnja sa članovima Vijeća, kako iz koalicije na vlasti, tako i iz opozicije van 
sjednica Vijeća. 

12. Suradnja sa članovima stručnih i radnih tijela Grada iz domene Vijeća i onih koje se 
formiraju za pojedino pitanje. 

13. Suradnja sa vjerskim zajednicama, predstavnicima nacionalnih manjina, udrugama i 
organizacijama po dobnom, zdravstvenom, stručnom i ostalim područjima. 

14. Suradnja sa Općinama, Gradovima i Županijom, kako u Međimurju tako i diljem 
Hrvatske (službeni posjet u Županju, Općinu Ljubuški, Općinu Široki Brijeg, Općinu 
Čitluk, Koprivnicu) 
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S obzirom da nisam posebno nabrajao sve aktivnosti vezane uz svoj rad u toku i van 
uobičajenog radnog vremena, rad za koji se utroši mnogo više vremena pa i živaca, 
vjerujem da će se kroz raspravu o Izvješću pojaviti potreba, da se porazgovara o tome što 
se radi, kakva Izvješća trebaju biti, da to nije samo zakonska forma već da vijećnici upoznaju 
što gradonačelnik radi, što postiže i kako mu u nekim područjima pomoći, savjetovati ga, ali i 
priznati ono što je dobro. 
 
III. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI 
 

U ovom dijelu Izvješća daje se pregled akata koje sam donio u razdoblju od 1. 
siječnja 2011. do 30. lipnja 2011. te prijedloga koje sam kao ovlašteni predlagatelj utvrdio i 
nakon toga uputio Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 
 

Akti Gradskog vijeća Grada Čakovca s 12. sjednice (održane 03. ožujka 2011.) i 
13. sjednice (održane 05. svibnja 2011.) 

1) Odluka o usvajanju Izvještaja o ostvarenju Plana i programa rada i financijskog 
poslovanja u 2010., Dječjeg vrtića Čakovec 

2) Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Knjižnice „Nikola 
Zrinski“ Čakovec 

3) Odluka o usvajanju Financijskog izvješća i Izvješća o radu Centra za kulturu 
Čakovec 

4) Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Pučkog otvorenog učilišta za 2010. 
5) Odluka o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća JVP-a Grada Čakovca za 

2010.  
6) Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca 

od 1. srpnja 2010. do 31. prosinca 2010. 
7) Odluka o donošenju DPU Gospodarska zona Istok – sjeverni dio u Čakovcu 
8) Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima te 

izvedenim radovima za razdoblje 01.01. – 31.12.2010.; Godišnjeg izvješća o stanju 
fakturiranih i naplaćenih sredstava za razdoblje 01.01.-31.12.2010; Godišnjeg 
izvješća o prijenosu novčanih sredstava i obračuna manipulativnih troškova za 
razdoblje 01.01.-31.12.2010. 

9) Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 
10) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o  ostvarivanju prava na pristup 

informacijama 
11) Odluka o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN RH 80/10) 
12) Odluka o kriterijima i načinu ocjenjivanja službenika u Upravi Grada Čakovca 
13) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
14) Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama 
15) Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH na području Grada Čakovca 
16) Odluke o prodaji zemljišta na području Grada Čakovca 
17) Odluka o potvrđivanju Zaključka o odlagalištu za neopasni otpad Totovec 
18) Suglasnost Dječjem vrtiću Čakovec na uvođenje 4-satnog programa za djecu s 

teškoćama u razvoju 
19) Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na pristup 

informacijama 
20) Odluka o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca u 2010. 
21) Odluka o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2010. 
22) Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2011. 
23) Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2011. 
24) Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2011. 
25) Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture Grada Čakovca za 2011. 



 33 

26) Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture 
Grada Čakovca za 2011. 

27) Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca 
za 2011. 

28) Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 2011. 
29) Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 

2011. 
30) Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca 
31) Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2011. 
32) Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“, Đuri Horvatu 
33) Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“, Centru za odgoj i obrazovanje 

Čakovec 
34) Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“, III. OŠ Čakovec 
35) Odluke o dodjeli Zahvalnica Grada Čakovca 
36) Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija 
37) Odluka o usvajanju Izvješća JVP-a Grada Čakovca o stanju zaštite od požara u 

Gradu Čakovcu za 2010.  
38) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada 

Čakovca 
39) Odluka o provedbi aktivnosti sukladno Smjernicama za razvoj sustava zaštite i 

spašavanja u 2011. i 2012. 
40) Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP-a Grada Čakovca u 

2011. 
41) Odluka o imenovanju Ulice hrvatskih branitelja  
42) Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 

period 01.01. do 31.12.2010. 
43) Odluka o prihvaćanju Financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca 
44) Odluka o predaji u vlasništvo nekretnina Hrvatskom crvenom križu, Gradskom  

društvu Crvenog križa Čakovec 
45) Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnina Dječjeg vrtića Čakovec 
46) Odluka o prodaji zemljišta na području oko PU u Čakovcu 
47) Odluka o izmjeni Zaključka gradonačelnika KLASA: 021-05/09-01/106, URBROJ: 

2109/02-01-09-09 od 2. srpnja 2009. 
48) Odluka o izmjeni Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Čakovca KLASA: 021-

05/08-01/189, URBROJ: 2109/2-03-08-08 od 25. rujna 2008. i izmjeni Zaključka 
GRAdskog poglavarstva Grada Čakovca KLASA: 021-05/08-01/97, URBROJ: 
2109/2-03-08-26, od 15. svibnja 2008. 

49) Odluka o preoblikovanju NK „Međimurje“ u športsko dioničko društvo 
50) Odluka o stavljanju van snage Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Čakovca 

KLASA: 940-01/07-01/47, URBROJ: 2109/2-05-07-03, od 27. prosinca 2007. 
 

Razmatrao sam i podržao te uputio Gradskom vijeću na prihvaćanje sljedeća 
Izvješća: 

1) Polugodišnje Izvješće Gradonačelnika  
2) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2010.  
3) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz 

članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2010. 
4) Izvješće o Planu gospodarenja otpadom za Grad Čakovec u 2010. 
5) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010. 

 
U okviru svojih nadležnosti donio sam sljedeća izvješća, odluke, rješenja, 

pravilnike, planove i programe: 
1) Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Plana nabave za 2010. 
2) Izmjene i dopune Plana nabave za 2010. 
3) Izmjene i dopune Plana nabave za 2011. 
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4) Odluku o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup 
prostora i opreme u školskim ustanovama 

5) Odluku o akcijskim uvjetima plaćanja naknade za priključenje na kanalizacijsku 
mrežu Grada Čakovca 

6) Odluku o akcijskim uvjetima plaćanja naknade za priključenje na vodovodnu mrežu 
Grada Čakovca 

7) Javni poziv za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu Zlatne plakete „Grb Grada 
Čakovca“ 

8) Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite za Grad Čakovec 
9) Odluku o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i 

spašavanje Grada Čakovca 
10) Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i žetvenoj 

sezoni u 2011. 
11) Odluku o smanjenju naknade za korištenje javne površine  
12) Odluku o prihvaćanju darovanja zemljišta od Franjevačkog samostana u Čakovcu 
13) Odluku o izmjeni Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Čakovca od 09. travnja 

2009. KLASA: 021-05/09-01/80, URBROJ: 2109/2-03-09-11 
 
U okviru svojih nadležnosti donio sam sljedeće zaključke: 

1) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedenoj javnoj raspravi o DPU Gospodarska 
zona Istok – sjeverni dio u Čakovcu 

2) Zaključka o raskidu ugovora sa tvrtkom Rudi – express d.o.o. 
3) Zaključak o usvajanju Izvješća o financijskom stanju poslova naplate parkiranja za 

period 01.01.-31.12.2010., GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec, Okončanog obračuna 
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje 01.01.-31.12.2010., 
Konačnog obračuna obavljanja poslova premještnja, blokiranja i deblokiranja 
nepropisno zaustavljenih, parkiranih i napuštenih vozila na području Grada Čakovca 
tijekom 2010. 

4) Zaključak o objavi Javnog poziva za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu 
Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“ 

5) Zaključak o pristupanju sklapanja Sporazuma o zajedničkom interesu za djelovanje 
Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Varaždin 

6) Zaključak o potvrđivanju Zaključka o povjeravanju poslova upravljama barakama 
bivšeg GK Međimurja Čakovec, GKP Čakom d.o.o. Čakovec 

7) Zaključak o laičkom ukopu 
8) Zaključak o sufinanciranju vrhunskog sportaša Tijane Tkalčec 
9) Zaključak o mirovanju, nastavku primanja, odgodi i obvezama vraćanja stipendija 

Grada Čakovca 
10) Zaključak o imenovanju pregovaračkog tima za izmjene Kolektivnog ugovora 

Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec 
11) Zaključak o raspodjeli sredstava MO i GK u 2011. 
12) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stipendijama Grada Čakovca u 2010/2011. 
13) Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća za 2010., za predškolske ustanove na 

području Grada Čakovca kojima Grad Čakovec nije osnivač 
14) Zaključak  o financiranju pomoćnika u nastavi Davidu Krištofiću 
15) Zaključak o financiranju pomoćnika u nastavi Davidu Novaku 
16) Zaključak o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja akdije „Grad Čakovec prijatelj 

djece“ 
17) Zaključak o usvajanju Programa produženog boravka u školskoj 2011/2012 za 

učenike 1. i 2. razreda osnovne škole 
18) Zaključak o sufinanciranju vrhunske sportašice Darie Pletikape iz Čakovca 
19) Zaključak o sufinanciranju školovanja učenika s područja Grada Čakovca za 

deficitarna obrtnička zvanja 
20) Zaključak o Izvješću o gradskoj poticanoj stanogradnji 
21) Zaključak o obavljanju dimnjačarskih poslova na V. dimnjačarskom području 

Grada Čakovca 
22) Zaključak kojim se utvrđuje tekst Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec 
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23) Zaključak o uništavanju ambrozije 
24) Zaključak o zahtjevu crkve Sv. Antuna Padovanskog 
25) zaključak o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Totovec 
26) Zaključak o organizaciji Pučke kuhinje 

 
 
KLASA: 021-05/11-01/95 
URBROJ: 2109/02-1-11-01 
Čakovec, 30. lipanj 2011. 
 GRADONAČELNIK 
 Branko Šalamon, v.r. 


