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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 20. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 16. veljače 2012. 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. 
Dragica Kemeter, mag. iur., Lidija Jaklin, univ. spec. oec., Slobodan Veinović, mag. 
politologije, Nenad Hranilović, mag. oec., Antun Gjerapić, mag. ing. aedif., Velimir Kramarić, 
mag. ing. arh. i urb., Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb., Marijana Pal, mag. oec. te Ivica 
Pongrac, univ. spec. oec. 

Kolegiju su također prisustvovali: ravnateljica Dječjeg vrtića Čakovec Sonja Kuhanec, 
ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Verica Rosić, ravnatelj Centra za kulturu 
Čakovec Ladislav Varga, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Ivan Krištofić i 
ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, Ljiljana Križan. 
 

Uz materijale, članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija primili su: 
 
1. Izvod iz zapisnika sa 19. stručnog kolegija gradonačelnika 
2. Izvješće o stipendijama Grada Čakovca u 2011/2012.  
3. Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca za 2011/2012. 
4. Izvješće o isplati naknade štete oštećenim poljoprivrednim proizvođačima uslijed  
elementarnih nepogoda u srpnju i kolovozu 2011. 
5. Završno izvješće o primjeni mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne  
rasvjete Grada Čakovca i prigradskih naselja 
6. Izvješće o preimenovanju Gradskih bazena u „Gradski bazeni Marija Ružić“ 
7. Izvješće o posjeti župana Općine Ptuj i ptujskih kurentov, Gradu Čakovcu  

 
Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija na stol su dobili: 
- dopunu dnevnog reda na način da se iza točke 21. dodaje nova točka 22. koja glasi: 
„Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na novčanu  
pomoć roditeljima za novorođeno dijete“ 
- dopunu dnevnog reda na način da se točki 5. dodaje točka 5.b koja glasi: 
„Upućivanje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada 
Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje 
- brošuru o stipendijama Grada Čakovca 
 
Gradonačelnik je naveo da je zadnji puta na kolegiju prisutan i pročelnik Upravnog odjela 
za gospodarstvo Nenad Hranilović, mag. oec. koji odlazi na radno mjesto direktora 
Međimurje plina d.o.o. Nenad Hranilović, mag. oed. zahvalio je gradonačelniku na govoru 
povodom njegova odlaska u Međimurje plin d.o.o. 

 
Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  

2. Upućivanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2011.: 
a) Dječjeg vrtića Čakovec; 
b) Knjižnice „Nikole Zrinski“ Čakovec; 
c) Centra za kulturu Čakovec; 
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec; 
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca 
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3. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu 
gradonačelnika od 1. srpnja do 31. prosinca 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje  

4. Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 
Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  

5. a) Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
usvajanje 
b) Upućivanje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada 
Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  

6. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju: 
a) Izvješća „Međimurskih voda“ d.o.o. Čakovec o prikupljenim i  
utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 01.01. do 31.12.2011.  
b) Izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina 
na području Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2011,   
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

7. Upućivanje prijedloga: 
a) Odluke o izmjeni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u 
predškolskim ustanovama  
b) Odluke o izmjenama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada 
Čakovca 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

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

9. Upućivanje prijedloga Prethodne Suglasnosti na: 
a) prijedlog Statuta Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec; 
b) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje; 
c) prijedlog Odluke o izmjenama Statuta II. osnovne škole Čakovec, 

Gradskom vijeću Grada Čakovca  
10. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu uprave 

Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
11. Upućivanje prijedloga Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika, 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
12. Upućivanje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe 

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

13. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju 
prava na pristup informacijama, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

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

15. Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike 
Općinskog suda u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

16. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog nadmetanja za izradu urbanističko 
arhitektonske studije užeg centra grada Čakovca  

17. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije 
ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada 
Čakovca, Gradskom  vijeću Grada Čakovca, na donošenje 

18. Donošenje Zaključaka o usvajanju:  
a) Izvješća o financijskom stanju poslova naplate parkiranja od 01.01. do 
31.12.2011. GKP „Čakom“ d.o.o.  
b) Okončanog obračuna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova za 
razdoblje 01.01. – 31.12.2011.  

19. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata  
20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za dodjelu 

potpora tradicionalnim obrtima  
21. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju  
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22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na novčanu 
pomoć roditeljima za novorođeno dijete 

 
Točka 1.  
 
Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011., upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
Točka 2. 
 
Upućivanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2011., Gradskom vijeću Grada 
Čakovca 
 
a) Dječjeg vrtića Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali:, ravnateljica  Sonja Kuhanec, Branko Šalamon 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o ostvarenju plana i programa rada i 

financijskog poslovanja za 2011., Dječjeg vrtića Čakovec od veljače 2012., dostavljen u 
Upravu Grada Čakovca dopisom KLASE: 402-03-01/12-03/2, URBROJ: 2109-73/12-03/1, 
8. veljače 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
  
b) Knjižnice „Nikole Zrinski“ Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: ravnateljica Ljiljana Križan, Branko Šalamon 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju 
Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 2011., dostavljeno dopisom URBROJ: 040-1/12, 
od 13. veljače 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
c) Centra za kulturu Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: ravnatelj Ladislav Varga, Branko Šalamon 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Centra za kulturu Čakovec za 
2011., dostavljeno Gradu Čakovcu 13. veljače 2012., upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje. 
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d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec; 
 
Raspravu otvara gradonačelnik.  
 
U raspravi su sudjelovali: ravnateljica Verica Rosić 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2011., Pučkog otvorenog 

učilišta Čakovec, usvojeno na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. veljače 2012., 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: zapovjednik Ivan Krištofić 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovec za 2011., koje je Upravno vijeće Javne vatrogasne 
postrojbe Čakovec prihvatilo Odlukom KLASE: 214-01/12-01/12, URBROJ: 2109/2-03-
12-01, na svojoj 03. sjednici održanoj 10. veljače 2012. upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 3. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu 
gradonačelnika od 1. srpnja do 31. prosinca 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

             Polugodišnje izvješće o svom radu od 1. srpnja 2011. do 31. prosinca 2011., 
KLASE: 021-05/12-01/6, URBROJ: 2109/02-1-12-8, od 13. veljače 2012. te prijedlog 
Odluke o usvajanju istog, upućujem Gradskom vijeću Grada Čakovca.  
 
Točka 4. 
 
Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2011. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
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Točka 5.a 
 
Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

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

infrastrukture za 2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 

Točka 5.b 
 
Upućivanje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada 
Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada 

Čakovca za 2011., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
Točka 6. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju: 

a) Izvješća „Međimurskih voda“ d.o.o. Čakovec o prikupljenim i  
utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 01.01. do 31.12.2011.  
b) Izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih 
građevina na području Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2011 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima 

naknade za razvoj za razdoblje od 01. siječnja 2011. do 31. prosinca 2011., te Izvješća 
o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području 
Grada Čakovca, Međimurskih voda d.o.o., od 15. veljače 2011., br. FRS-10-2012., 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

 
Točka 7. 
 
Upućivanje prijedloga: 

a) Odluke o izmjeni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja 
Grada u predškolskim ustanovama  

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
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Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja 
Grada u predškolskim ustanovama, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 

 
b) Odluke o izmjenama Plana mreže predškolskih ustanova 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 izmjenama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada 
Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 8.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora 
osnovnih škola na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju članova školskih odbora 
osnovnih škola na području Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
  
Točka 9. 
 
Upućivanje prijedloga Prethodne Suglasnosti na: 

a) prijedlog Statuta Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec; 
b) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i 

obrazovanje; 
c) prijedlog Odluke o izmjenama Statuta II. osnovne škole Čakovec, 

Gradskom vijeću Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Prijedlog Prethodne Suglasnosti na: 
 a) prijedlog Statuta Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec dostavljen 
dopisom KLASE:012-03/12-02-01, URBROJ: 2109-50-12-01, od 10. veljače 2012.; 
 b) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i 
obrazovanje, KLASE: 012-03/12-01/01, URBROJ: 2109-51-01-12-3, od 10. veljače 
2012.; 
 c) prijedlog Odluke o izmjenama Statuta II. osnovne škole Čakovec dostavljen 
dopisom KLASE: 003-06/12-01/01, URBROJ: 2109-22-01-12-02, od 9. veljače 
2012.; 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
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Točka 10. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu uprave 
Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:    
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada 
Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 11. 
 
Upućivanje prijedloga 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 koeficijentima za obračun plaće službenika upućuje se Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 12.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe 
javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora 
trgovačkih društava u kojima Grad Čakovec ima udjele, odnosno dionice, Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:    
 
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i 
uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u 
kojima Grad Čakovec ima udjele, odnosno dionice, upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 13. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju 
prava na pristup informacijama, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:    
 
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na 
pristup informacijama i Izvješće o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na pristup 
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informacijama u 2011. KLASE: 021-05/12-01/7, URBROJ: 2109/02-04-12-01, od 26. 
siječnja 2012., upućuju se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.  
 
Točka 14. 
 
Upućivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu Zlatne plakete „Grb 
Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je uputio Javni poziv za  utvrđivanje  prijedloga  
kandidata  za  dodjelu Zlatne plakete Grb grada Čakovca. 

 
Točka 15. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike 
Općinskog suda u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:    
 

Prijedlog Odluke o utvrđivanju kandidata za suce porotnike Općinskog suda u 
Čakovcu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 16. 
 
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog nadmetanja za izradu urbanističko 
arhitektonske studije užeg centra grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeću Odluku:    
 

Raspisuje se otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za odabir 
najpovoljnijeg ponuđača za izradu urbanističko arhitektonske studije užeg centra 
grada Čakovca 
 
Točka 17. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama 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 izmjenama i dopunama 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, 
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Savska Ves, Totovec i Žiškovec, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
Točka 18. 
 
Donošenje Zaključaka o usvajanju:  
a) Izvješća o financijskom stanju poslova naplate parkiranja od 01.01. do 31.12.2011. 
GKP „Čakom“ d.o.o.  
b) Okončanog obračuna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje 
01.01. – 31.12.2011.  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:    
 

Usvaja se Izvješće o financijskom stanju poslova naplate parkiranja za period 
01.01.2011. – 31.12.2011., GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec 

Usvaja se Okončani obračun koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za 
razdoblje 01.01.2011. - 31.12.2011.  

 
Točka 19. 
 
Donošenje Zaključka o zamolbama studenata  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:    
 

Studentima Peri Obadiću i Vanji Žgancu odobrava se mirovanje isplate 
stipendije za akademsku 2011/2012.  
 Studentici Martini Sršan odobrava se nastavak primanja stipendije u 
akademskoj 2011/2012.  
 Studenti Jura Obadić, Mišel Šatrak i Adnan Sinanović imaju obvezu započeti 
vračati utvrđeni iznos primljene stipendije najkasnije od 2015. Studentima se ne 
odobrava nakon isteka navedenog roka dostava zahtjeva za produženjem istog. 
Ukoliko se studenti zaposle, imaju obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos i prije 
odobrenog roka. 
 Studenti Dino Fodor, Saša Šolja i Tamara Đokić imaju obvezu započeti vraćati 
utvrđeni iznos primljene stipendije najkasnije od 2014. Studentima se ne odobrava 
nakon isteka navedenog roka dostava zahtjeva za produženjem istog. Ukoliko se 
studenti zaposle, imaju obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos i prije odobrenog roka. 
 Molba studentice Monike Bedić se odbija. Studentica ima obvezu potpisati 
Sporazum o uvjetima vraćanja utvrđenog iznosa. 
 Prihvaća se rok stjecanja diplome do svibnja 2013., uz obvezu vraćanja 
utvrđenog iznosa stipendije za studenticu Željku Belec. Studentici se ne odobrava 
nakon isteka navedenog roka, dostava zahtjeva za produženjem istog. 
 Prihvaća se rok stjecanja diplome do rujna 2012., uz obvezu vraćanja utvrđenog 
iznosa stipendije, za studenticu Tanju Drvoderić. Studentici se ne odobrava nakon 
isteka navedenog roka dostava zahtjeva za produženjem istog.  
 Studentu Danijelu Podvezancu, se sukladno dostavljenoj molbi odobrava 
naknadna dostava potvrde o upisu u narednu godinu studija. Rok za dostavu potvrde 
je 1.3.2012. Obustavlja se isplata stipendije do tog datuma. Nakon dostave potrebne 
dokumentacije isplata stipendije započinje od ožujka 2012. Ukoliko student ne dostavi 
potrebnu dokumentaciju za 2011/2012., studentu se odobrava mirovanje za 2011/2012. 
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 Studentima Magdaleni Vrbanec i Ratku Čučeku, priznaje se rok stjecanja 
diplome. Studenti nemaju obvezu povrata iznosa primljene stipendije. 
 Prihvaća se molba za dodjelu stipendije za diplomski studij studentice Martine 
Horvat. Aneks ugovora za diplomski studij potpisuje se od ožujka 2012. 
 Komisija za stipendije predložila je povrat 50% utvrđenog iznosa primljene 
stipendije. Student Ivan Mihaljević ima obvezu potpisati Sporazum o uvjetima vraćanja 
stipendije. 
 
Točka 20. 
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za dodjelu potpora 
tradicionalnim obrtima  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
Bez rasprave gradonačelnik je donio Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
kriterijima za dodjelu potpora tradicionalnim obrtima. 

 
Točka 21. 
 
Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Rješenje o razrješenju i 
imenovanju:    
 
Razrješuje se zamjenik predsjednika Odbora za praćenje Strateškog plana 
gospodarskog razvoja Grada Čakovca imenovan Rješenjem o razrješenju i imenovanju 
(Sl. gl. Grada Čakovca 3/10), Nenad Hranilović, mag. oec., te se umjesto njega imenuje 
Veselin Biševac, mag. ing. el., za zamjenika predsjednika navedenog Odbora.  
 
 
Točka 22. 
 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na novčanu 
pomoć roditeljima za novorođeno dijete 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Veselin Biševac, Branko Šalamon, Antun Gjerapić, Gordan 
Vrbanec, Slobodan Veinović  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio  
 
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na novčanu 

pomoć roditeljima za novorođeno dijete 
 
 
Gradonačelnik zaključuje stručni kolegij u 9.52 sati.  
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