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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

sa 17. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 29. rujna 2011. u Gradskoj 
vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 09.00 sati 

 
Stručni kolegij je otvorio Gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenici 

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

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

 
Također, kolegiju je prisustvovala i direktorica Čakre d.o.o. Čakovec, Marina Kolarić, 

mag. oec. 
  
Uz materijale, članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija primili su: 
 

1. Izvod iz zapisnika sa 16. stručnog kolegija gradonačelnika 
2.Izvješće Čakre d.o.o. Čakovec o pripremljenim projektima financiranim iz fondova EU 
3.Izvješće o provedenim ljetnim sportskim kampovima u 2011. 
4.Izvješće o financijskom stanju naplate parkiranja za period 01.01.-30.06.2011.GKP 
„Čakom“ d.o.o. Čakovec 
5.Izvješće o sufinanciranju manifestacije „Ljeto u gradu Zrinskih – Dani Porcijunkule 
2011“, iz sredstava prikupljenih naplatom parkiranja  
6.Prethodna Suglasnost na dopunu Cjenika tržnih pristojbi na tržnici u Čakovcu 

 
Krenulo se na rad po dnevnom redu. 

D N E V N I    R E D 
 

1. Upućivanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011. za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  

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

3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju 
studenata Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje   

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

5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju 
dimnjačarskih poslova, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

6. Upućivanje prijedloga Odluke o: 
a) vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone u svrhu obračuna naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru; 
b) broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj građevini; 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

7. Upućivanje prijedloga Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u 
vlasništvu Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 

8. Upućivanje prijedloga Odluke o: 
a) izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 
području Grada Čakovca;  
b) stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca;  
c)   ponovljenom izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za k.o. Totovec, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
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9. Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

10. Upućivanje prijedloga Suglasnosti: 
a) na kredit GKP „Čakoma“ d.o.o. Čakovec; 
b) na kreditno zaduženje ČakRa-e d.o.o. Čakovec, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

11. Upućivanje Izvješća Međimurskih voda d.o.o. o prikupljenim i utrošenim sredstvima 
naknade za razvoj, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  

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

13. Donošenje Odluke o akcijskim uvjetima plaćanja naknade za priključenje na: 
a) kanalizacijsku mrežu Grada Čakovca; 
b) vodovodnu mrežu Grada Čakovca 

14. Upućivanje prijedloga Odluke o zateznim kamatama, Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje  

15. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Plana zaštite i spašavanja Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

16. Upućivanje prijedloga Odluke o predlaganju doktora medicine, tj. drugih zdravstvenih 
radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene 
ustanove, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na prihvaćanje  

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

18. Upućivanje prijedloga Izmjene Rješenja o imenovanju upravnih vijeća gradskih 
ustanova, Gradskom vijeću Grada Čakovca  

19. Upućivanje prijedloga Izmjena Rješenja o izboru Odbora za izbor i imenovanje, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

20. Donošenje Zaključka o produženju roka dimnjačarskom obrtu „DIMOS“  
21. Donošenje o: 

a) Rješenja o imenovanju Stožera zimske službe 2011/2012. 
b) Zaključka o prihvaćanju Operativnog plana čišćenja snijega i 2011./2012.   

22. Donošenje Zaključaka iz područja: 
a) imovinsko-pravnih djelatnosti     
b) društvenih djelatnosti  

 
Točka 1.  
 
Upućivanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011. za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 

01.01. do 30.06.2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje. 
 
Točka 2.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
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Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izradi Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana 

Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 3.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju 
studenata Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje   
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Veselin Biševac  
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata, 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 4.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o financiranju decentraliziranih 
funkcija osnovnih škola u 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Slobodan Veinović 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija 
osnovnih škola u 2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
Točka 5.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju 
dimnjačarskih poslova, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon Ivica Pongrac, Zoran Vidović 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih 

poslova, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
Točka 6. a 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone u 
svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Velimir Kramarić 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
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Prijedlog Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone u svrhu 
obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, upućuje 
se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 6.b  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito 
izgrađenoj građevini, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Velimir Kramarić 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj 

zgradi, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na  donošenje. 
 
Točka 7.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u 
vlasništvu Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu 

Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 8. a 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za k.o. Čakovec, Gornji 
Pustakovec, Ivanovec, Krištanovec, Kuršanec, Mačkovec, Mihovljan, Savsku Ves, 
Totovec i Žiškovec, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 8.b 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnije 
ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada 
Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
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Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnije ponude 

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za 
k.o. Totovec (KLASA: 021-05/10-01/276, URBROJ: 2109/2-02-10-06, od 09. prosinca 
2010.), upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 8. c 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o ponovljenom izboru najpovoljnijeg ponuditelja za 
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za k.o. 
Totovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke o ponovljenom izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca, za k.o. Totovec 
na temelju ponuda iz provedenog natječaja, upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 9.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika, 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 10.a  
 
Upućivanje prijedloga Suglasnosti na kredit GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec, Gradskom 
vijeću Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Suglasnosti na kreditno zaduženje GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec, 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
Točka 10.b 
  
Upućivanje prijedloga Suglasnosti na na kreditno zaduženje ČakRa-e d.o.o. Čakovec, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
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Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak 
 

Prijedlog Suglasnosti na kreditno zaduženje ČakRA-e d.o.o. Čakovec, upućuje 
se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 11. 
 
Upućivanje Izvješća Međimurskih voda d.o.o. o prikupljenim i utrošenim sredstvima 
naknade za razvoj, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za razdoblje 

od 01.01.2011. do 30.06.2011. Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, dostavljeno dopisom 
br. FRS-60-2011., od 27. srpnja 2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
usvajanje.  
 
Točka 12. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Dragica Kemeter, Gordan Vrbanec 

 
Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 

 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj, 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Točka 13.a  
 
Donošenje Odluke o akcijskim uvjetima plaćanja naknade za priključenje na 
kanalizacijsku mrežu Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Antun Gjerapić 
 

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

mrežu Grada Čakovca 
 
Točka 13.b 
 
Donošenje Odluke o akcijskim uvjetima plaćanja naknade za priključenje na 
vodovodnu mrežu Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
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U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Antun Gjerapić 
 

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

mrežu Grada Čakovca 
 
Točka 14. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o zateznim kamatama, Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o utvrđenju visine zateznih kamata, 

između Grada Čakovca i Međimurske županije, upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 15.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Plana zaštite i spašavanja Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Ivica Pongrac 

 
Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja za 

Grad Čakovec, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 16. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o predlaganju doktora medicine, tj. drugih zdravstvenih 
radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan 
zdravstvene ustanove, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na prihvaćanje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke kojom se Tomislav Milly, iz Čakovca, predlaže za mrtvozornika 

na području Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
Točka 17.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju članova školskih 
odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
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Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju članova školskih odbora 

osnovnih škola na području Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 18.  
 
Upućivanje prijedloga Izmjene Rješenja o imenovanju upravnih vijeća gradskih 
ustanova, Gradskom vijeću Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Izmjene Rješenja o imenovanju upravnih vijeća gradskih ustanova 

(KLASA: 021-05/09-01/140, URBROJ: 2109/2-02-09-06, od 9. srpnja 2009.), upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
Točka 19.  
 
Upućivanje prijedloga Izmjena Rješenja o izboru Odbora za izbor i imenovanje, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Izmjene Rješenja o izboru Odbora za izbor i imenovanja Gradskog 

vijeća Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Točka 20.  
 
Donošenje Zaključka o produženju roka dimnjačarskom obrtu „DIMOS“  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Ivica Pongrac 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Dimnjačarskom obrtu “Dimos”, vlasnika Roberta Zvera iz Strahoninca, Poljska 

39a, produžuje se rok za obavljanje dimnjačarskih poslova na petom (V) 
dimnjačarskom području, do 1. studenog 2011. 

 
Točka 21.a 
 
Donošenje Rješenja o imenovanju Stožera zimske službe 2011/2012. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
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Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Rješenje:  
 

U stožer zimske službe Grada Čakovca – zima 2011/2012. imenuju se: 
1. Zoran Vidović, prist. oec., zamjenik gradonačelnika, za predsjednika  
2. Ivica Pongrac, bacc. ing. sigurnosti i zaštite,  za zamjenika predsjednika 
3. Nikola Hladki, bacc. ing. geoinženjerstva, za člana 
4. Rino Megla, građ.teh., za člana 
5.  Vlado Jezernik, građ.teh., za člana 
6. Ivan Zadravec, oec., za člana 

Za poslove nadzora i kontrole, te aktivnog i pasivnog dežurstva članovima 
Stožera zimske službe iz točke I. ovog Rješenja, isplatiti će se jednokratna naknada u 
neto iznosu od 3.000,00 kuna. 

 
Točka 21.b 
 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Operativnog plana čišćenja snijega za 2011/2012. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Čišćenje snijega na nerazvrstanim prometnicama na području Grada Čakovca, 

tijekom zime 2011/2012. vršiti će sljedeće tvrtke: 
1. Tegra d.d. Mihovljanska 70, Čakovec 
2. A.B.Park d.o.o. S. Kolara 62, Čakovec 
3. GKP „Čakom“ d.o.o. Mihovljanska 72, Čakovec 

Prihvaća se Operativni plan čišćenja snijega za 2011/2012., na lokalnim 
prometnicama Grada Čakovca, kojeg je predložio Stožer zimske službe Grada 
Čakovca i pripadajućih mjesnih odbora. 

 
Točka 22.a 
 
Donošenje Zaključaka iz područja imovinsko pravnih djelatnosti 
 
I. Odluka o naknadama Mjesnom odboru Totovec zbog trpljenja utjecaja Odlagališta za 
neopasni otpad Totovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o naknadama Mjesnom odboru Totovec zbog trpljenja utjecaja 

Odlagališta za neopasni otpad Totovec, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje. 

 
II. Odluka o potpisivanju Sporazuma o preuzimanju otpada s Piškornicom d.o.o. 
Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, Koprivnički 
Ivanec, M. Gupca 12 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
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Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o potpisivanju Sporazuma o preuzimanju otpada s 

Piškornicom d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne 
Hrvatske, Koprivnički Ivanec, M. Gupca 12, upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje.  
 
III. Odluka  o visini zaštićene i slobodno ugovorene najamnine 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o visini zaštićene i slobodno ugovorene najamnine, upućuje 

se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
IV. Rješenje o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelova nerazvrstane 
ceste 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Rješenja o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelova 

nerazvrstane ceste, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
V.   Dječji vrtić „Dječja mašta“ 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeću Odluku:  
 
Dječjem vrtiću „Dječja mašta“ odobrava se i priznaje ulaganje u poslovni 

prostor u vlasništvu Grada Čakovca na adresi Bana Josipa Jelačića 25 Čakovec, u 
kojem se nalazi u zakupu.  

Na temelju uvida i utvrđenja vrijednosti ulaganja od strane Komisije Grada 
Čakovca priznaje se vrijednost ulaganja u iznosu od 10.353,52 kn. 

Izvršit će se prijeboj između Grada Čakovca, vlasnika objekta na adresi Bana 
Josipa Jelačića 25 u Čakovcu i Dječjeg vrtića „Dječja mašta“ zakupnika u predmetnom 
poslovnom prostoru za iznos od 10.353,52 kn sa mjesečnom zakupninom za osmi 
mjesec u iznosu od 5.822,40  i ostatak u iznosu od 4.531,12 kn, sa dijelom zakupnine 
za 09. mjesec. 

 
Točka 22.b 
 
Donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti 
 
I. Prijevoz učenika srednjih škola 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
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Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio  
 
Odluku o o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola  s područja Grada 

Čakovca u školskoj 2011/2012. 
 

II. Natječaj za dodjelu stipendija Grada Čakovca, za akademsku 2011./2012., redovnim 
studentima na preddiplomskim, integriranim i diplomskim studijima.  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Prihvaća se tekst natječaja za dodjelu stipendija Grada Čakovca, za akademsku 

2011./2012., redovnim studentima na preddiplomskim, integriranim i diplomskim 
studijima.  
 Natječaj iz točke 1. ovog Zaključka objaviti će se najranije u drugoj polovici 
mjeseca listopada 2011.  
 
III. Pratnja učenika Centra za odgoj i obrazovanje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Grad Čakovec sufinancirati će pratnju 24 učenika Centra za odgoj i obrazovanje 

Čakovec u školskoj 2011/2012., u iznosu od 30% ukupnih troškova za pratnju, što 
godišnje iznosi 73.800,00 kuna. 
 
IV. Zamolbe studenti 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Studentici Melani Haček odobrava se odgoda početka vraćanja iznosa primljene 

stipendije do zaposlenja, a najdulje do 01.01.2013. 
Studentici se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostava zahtjeva za 

produženjem istog. 
 Studenti Maja Horvat i Marko Lastavec imaju obvezu započeti vraćati utvrđeni 
iznos primljene stipendije najkasnije od 01.01.2013. 
 Studentima se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostaviti zahtjev za 
produženjem istog. 
 Student Matija Bedić ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od 01.01.2012. Obveza vraćanja je prema prosjeku ocjena. 
          Studentu se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostaviti zahtjev za 
produženjem istog. 
 Studenti Renata Gašparić, Antonio Marković, Paula Dobranić i Tomislav 
Vugrinec imaju obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene stipendije najkasnije 
od 01.01.2014.  



 12 

 

Studentima se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostaviti zahtjev za 
produženjem istog. 
 Student Damir Gašparić ima obvezu, sukladno čl. 8. potpisanog Ugovora o 
korištenju stipendije od 30.12.2002., najkasnije do srpnja 2012. vratiti utvrđeni iznos 
primljene stipendije.  

Studentu se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostaviti zahtjev za 
produženjem istog. 
  Studentica Tatjana Tompić ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos 
primljene stipendije najkasnije od 01.01.2012.  

Studentici se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostaviti zahtjev za 
produženjem istog. 

Student Dražen Vrbanec ima obvezu povrata iznosa primljene stipendije 
sukladno prosjeku ocjena. Student ima obvezu do 31. listopada 2011. dostaviti 
službenu dokumentaciju kojom se utvrđuje prosjek ocjena sukladno čl. 3. Ugovora o 
korištenju stipendije od 21.12.2004.  
 Student ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene stipendije 
najkasnije od prosinca 2012.  

Studentu se ne odobrava, nakon isteka navedenog roka dostaviti zahtjev za 
produženjem istog. 
 Student Damjan Božić ima obvezu započeti vraćati ukupan iznos primljene 
stipendije najkasnije od 01.01.2012.  

Studentu se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostaviti zahtjev za 
produženjem istog. 
 Studentica Mia Radotić ima obvezu povrata iznosa primljene stipendije. 
Studentici se odobrava dostava molbe za produžetak roka stjecanja diplome. Ukoliko 
studentica ne dostavi molbu za produžetak roka stjecanja diplome, obveza povrata je 
najkasnije do 01.01.2012.  

Studentici se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostaviti zahtjev za 
produženjem istog.  
 Studentici Jeleni Kraljić priznaje se rok stjecanja diplome. Studentica nema 
obvezu povrata iznosa primljene stipendije. 
 Studentica Tanja Turk ima obvezu povrata utvrđenog iznosa primljen stipendije. 
Studentica ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene stipendije najkasnije 
od prosinca 2011.  
 Studentici se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostava zahtjeva za 
produženjem istog. 
 Studentici Tatjani Car odobrava se mirovanje isplate stipendije za akademsku 
2010./2011.  
 
V. Paula Bedić 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Grad Čakovec će Pauli Bedić, učenici 8. razreda I. osnovne škole Čakovec, 

sufinancirati osobnog pomoćnika. 
 Sufinanciranje osobnog pomoćnika odnosi se na plaćanje osobnog dohotka 
pomoćniku za sate provedene s učenicom u školi, u školskoj godini 2011./2012.  
 Plaća će se osobnom pomoćniku isplaćivati prema Kolektivnom ugovoru za 
zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.  
 
 
Gradonačelnik zaključuje stručni kolegij u  10.02 sati.  
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