
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

sa 27. sjednice Gradskog poglavarstva, održane 08. studenog 2007. godine u Gradskoj 
vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 12 sati 

 
Sjednicu je otvorio Gradonačelnik, konstatirao da su nazočni svi članovi Gradskog 

poglavarstva te da Gradsko poglavarstvo ima kvorum. 
Sjednici su nadalje bili prisutni predsjednik Gradskog vijeća Veselin Biševac, tajnik 

Grada Čakovca Dragica Kemeter, pročelnici upravnih odjela Uprave Grada Čakovca - Lidija 
Jaklin, Ninoslav Šipoš i Slobodan Veinović, te predstavnici medija. 
 Sjednici su također prisutni direktor razvojne agencije čakRA Kristijan Mavrek, voditelj 
projekta - Damira Vresk te direktor GP "Stanorad" d.o.o. Andrej Gregorec. 
 

Gradonačelnik konstatira da je sjednici nazočno 7 članova Gradskog poglavarstva.  
 

Gradonačelnik daje na usvajanje Izvod iz zapisnika sa 25. i 26. sjednice Gradskog 
poglavarstva.  
Zlata Zorko izjavila je da se u Izvodu iz zapisniku sa 25. sjednice Gradskog poglavarstva, 
pod točkom 21. upiše i njezino ime. 
Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak: 

Usvaja se Izvod iz zapisnika sa 25. i 26. sjednice Gradskog poglavarstva.  
 
Gradonačelnik konstatira da su članovi Poglavarstva primili: 

Izvješće o održanim ljetnim sportskim kampovima 
Izvješće o stanju izvedenih radova na rekonstrukciji pješačke zone grada 
Čakovca 
Izvješće o korištenju proračunske zalihe Proračuna Grada Čakovca 

 
 
Gradonačelnik konstatira da su članovi Gradskog poglavarstva Izvješća primili na znanje. 
 
Gradonačelnik konstatira da su članovi Poglavarstva danas primili: 

- zamolba MO Slemenice 
- zamjena materijala uz točku 5. Dnevnog reda 
- zamjena materijala uz točku 8. Dnevnog reda 
- dopunu materijalu uz točku 16. Dnevnog reda 
- dopuna materijalu uz točku 26. b Dnevnog reda 

 
 
     Gradonačelnik daje na raspravu predloženi Dnevni red. 

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno utvrđuje sljedeći: 
 
 

D N E V N I    R E D 
 

 
1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada 

Čakovca  
2. Donošenje Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Čakovca  
3. Utvrđivanje prijedloga Proračuna Grada Čakovca za 2008. godinu te upućivanje Gradskom 

vijeću na donošenje  
4. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2008. godinu te 

upućivanje Gradskom vijeću na donošenje  
5. Utvrđivanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 

Čakovca za 2008. godinu te upućivanje Gradskom vijeću na donošenje  



6. Utvrđivanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2008. godinu te upućivanje Gradskom vijeću na donošenje  

7. Utvrđivanje prijedloga Plana redovnog održavanja javnog zelenila i prometnih površina za 
2008. godinu te upućivanje Gradskom vijeću na donošenje  

8. Utvrđivanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2008. godinu te 
upućivanje Gradskom vijeću na donošenje  

9. Utvrđivanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2008. godinu te 
upućivanje Gradskom vijeću na donošenje  

10. Utvrđivanje prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2008. 
godinu te upućivanje Gradskom vijeću na donošenje  

11. Donošenje:  
a) Izmjena i dopuna Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca  
b) Zaključka o sklapanju Aneksa Ugovoru o povjeravanju poslova naplate parkiranja na 

području Grada Čakovca 
12. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete  
13. Utvrđivanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju čakRA d.o.o. te 

upućivanje Gradskom vijeću u funkciji Skupštine društva na donošenje  
14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Kolektivnog ugovora Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec   
15. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 

izmjene i dopune Statuta Dječjeg centra Čakovec te upućivanje Gradskom vijeću na 
donošenje  

16. Davanje Suglasnosti za realizaciju investicijske energetske studije javne rasvjete Grada 
Čakovca  

17. Davanje Suglasnosti za raspisivanje natječaja za umjetničko rješenje spomenika Zrinskom i 
Frankopanu u Čakovcu  

18. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti 
idejnog projekta u postupku izdavanja lokacijskih dozvola  

19. Donošenje:  
a) Rješenja o imenovanju Povjerenstva za gradsku poticanu stanogradnju  
b) Zaključka o usvajanju projekta i troškovnika gradske poticane stanogradnje 

20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Operativnog plana rada stožera zimske službe Grada 
Čakovca  

21. Donošenje Odluke o objavi prikupljanja ponuda za obavljanje prijevoza gradskom autobusnom 
linijom  

22. Donošenje Zaključka o božićno-novogodišnjoj dekoraciji Čakovca (materijal u prilogu) 
23. Donošenje Zaključka o odobrenju troškovnika sanacije stambenih zgrada u Čakovcu   
24. Donošenje Zaključka o korištenju javne površine u ulici I. pl. Zajca, Čakovec  
25. Donošenje Plana zapošljavanja vježbenika u Gradu Čakovcu za 2008.  
26. Donošenje Zaključaka o:  

a. zahtjevima iz područja imovinsko-pravnih poslova 
b. zahtjevima iz područja društvenih djelatnosti 
c. zahtjevima iz područja gospodarskih djelatnosti 

27. Informacije, pitanja i prijedlozi 
 
 

Prelazi se na rad po dnevnom redu. 
 
 
Točka 1.  
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeću Odluku: 
 

 Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog 
poglavarstva. 

 



Točka 2. 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
 
 U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Zlata Zorko, Veselin Biševac, Stjepan Korunić. 
 

Gradonačelnik daje na glasovanje amandmane članice Gradskog poglavarstva Zlate 
Zorko. 
 Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo sa 2 glasa "za" i 5 glasova "protiv" nije 
prihvatilo amandmane Zlate Zorko. 
 

Gradsko poglavarstvo sa 5 glasova "za", 2 glasa "protiv" i 0 "suzdržanih", donijelo je  
 Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Čakovca. 

 
 
Točka 3. 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Lidija Jaklin, Zlata Zorko, Stjepan Korunić, 
Nenad Hranilović, Goran Kovačić, Romano Bogdan, Slobodan Veinović, Marijan Reich, 
Veselin Biševac. 
 

Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak: 
 

 Utvrđuje se prijedlog Proračuna Grada Čakovca za 2008. godinu, u tekstu 
predočenom Gradskom poglavarstvu, te se upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje.  

 
 
 
Točka 4.  
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
  

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak: 
 

 Utvrđuje se prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2008. godinu, 
u tekstu predočenom Gradskom poglavarstvu te se upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje.  

 
 
Točka 5.  
 
Raspravu koja je spojena za točke 5., 6., 7., 8., 9., i 10 otvara Gradonačelnik. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak: 
 

 Utvrđuje se prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Grada Čakovca za 2008. godinu, u tekstu predočenom Gradskom poglavarstvu  te se 
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  



Točka 6.  
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak: 
 

 Utvrđuje se prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca 
u 2008. godini za djelatnosti iz članka 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu, u 
tekstu predočenom Gradskom poglavarstvu te se upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje.  

 
 
 
Točka 7.  
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak: 
 

 Utvrđuje se prijedlog Plana redovnog održavanja javnog zelenila i prometnih 
površina za 2008. godinu, u tekstu predočenom Gradskom poglavarstvu, te se 
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  

 
 
 
Točka 8.  
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
Nitko nije tražio riječ. 
 
  Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak:  

 
 Utvrđuje se prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2008. 

godinu, u tekstu koji je predočen Gradskom poglavarstvu, te se upućuje Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje.  

 
 
 
Točka 9.  
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak: 
 

 Utvrđuje se prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2008. 
godinu, u tekstu koji je predočen Gradskom poglavarstvu te se upućuje Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje.  

 



Točka 10.  
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
 
Nitko nije tražio riječ. 

 
Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeću Odluku: 

 
 Utvrđuje se prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 

2008. godinu, u tekstu koji je predočen Gradskom poglavarstvu, te se upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  

 
 
 
Točka 11. a 
 
Raspravu koja je spojena za točke 11.a i b otvara Gradonačelnik. 
  

U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Zlata Zorko, Nenad Hranilović, Romano 
Bogdan, Veselin Biševac, Ivica Pongrac. 

 
Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo sa 5 glasova "za", 2 glasa "suzdržanih", 0 

"protiv",  donosi Izmjene i dopune Pravilnika o javnim parkiralištima na području grada 
Čakovca. 
 
 
Točka 11. b 
 

Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak: 
 

 Usvaja se Aneks br. 1 Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova naplate 
parkiranja na području Grada Čakovca od 07.11.2007. godine, kojim se poslovi 
naplate parkiranja povjeravaju GKP "Čakom" d.o.o. 

 
 
Točka 12. 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
 
 U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Zlata Zorko. 
 

Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi 
Odluku o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete. 

 
 

 
Točka 13. 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Veselin Biševac, Nenad Hranilović, Zlata Zorko, 
direktor razvojne agencije čakRA – Kristijan Mavrek, Marijan Reich. 
 

Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak: 
 



 Utvrđuje se prijedlog Izvještaja o poslovanju Razvojne agencije Grada Čakovca – 
čakRA d.o.o. za razdoblje od 17. svibnja 2007. godine do 17. listopada 2007. godine te 
se upućuje Gradskom vijeću u funkciji Skupštine društva, na usvajanje.  

 
 
 
Točka 14. 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Zlata Zorko. 
 

Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak: 
 
 Prihvaća se Kolektivni ugovor za zaposlene u Knjižnici "Nikola Zrinski" Čakovec.  

 
 
Točka 15. 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak: 
 

 Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune 
Statuta Dječjeg centra Čakovec te se upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje.  

 
 
Točka 16. 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Stjepan Korunić, Nenad Hranilović, Veselin 
Biševac, Ninoslav Šipoš, Marijan Reich, Zlata Zorko. 
 

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeću Suglasnost: 
 

 Izdaje se suglasnost za nastavak sljedeće faze razvoja projekta, tj. realizaciju 
investicijske energetske studije javne rasvjete i daje se ovlaštenje gradonačelniku za 
potpisivanje Sporazuma sa HEP ESCO d.o.o., o provođenju predmetnog projekta 
(scenarij br. 2).  

 
 
 
Točka 17. 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
U raspravi su sudjelovali: Branko  Šalamon, Romano Bogdan, Nenad Hranilović, Slobodan 
Veinović, Zlata Zorko, Marijan Reich, Veselin Biševac, Goran Kovačić, Ninoslav Šipoš. 
 

Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak: 
 



1. Podržava se inicijativa Matice hrvatske, Družbe Braća hrvatskog zmaja i Zrinske garde 
Čakovec za izradu spomenika Zrinskom i Frankopanu u Čakovcu.  

2. Zadužuju se stručne službe Grada Čakovca sa predlagačima iz točke I. ovog Zaključka 
utvrditi da li raspisati natječaj za "Studiju za smještaj spomenika u gradu Čakovcu" ili 
raspisati natječaj za umjetničko rješenje spomenika Zrinskom i Frankopanu u 
Čakovcu. 

3. Gradsko poglavarstvo raspravljajući o spomeniku Zrinskom i Frankopanu predlaže, 
kao najprikladniju lokaciju, zapadni dio Perivoja Zrinskih u Čakovcu.  

4. Grad Čakovec kroz Komisiju za vizualni identitet potaknuti će donošenje stava o 
budućem rasporedu spomenika na području Grada Čakovca. 

 
 
Točka 18. 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeće Rješenje: 
 

1. U Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta u postupku 
izdavanja lokacijske dozvole, imenuju se: 
1. Ninoslav Šipoš, dipl.ing.arh. za  predsjednika (zamjena Oliver Ilić, dipl. ing. arh.), 
2. Dragomir Sutlar, dipl.ing.arh. za člana (zamjena Mirjana Pintar, dipl. ing. arh), 
3. Predstavnik Udruženja arhitekata Međimurja po imenovanju predsjedništva  
    UAM-a, za člana.  

2. Predsjedniku i članovima Povjerenstva, odnosno njihovim zamjenicima pripadaju 
naknade za rad u povjerenstvu pod jednakim uvjetima kao i članovima radnih tijela 
Gradskog vijeća.  

3. Naknade članovima za rad u Povjerenstvu financirati će se iz troškova postupka koje 
plaća svaki podnositelj zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole u iznosu od 200,00 
kn.  

 
 
Točka 19. a 
 
Raspravu koja je spojena za točke 19.a i b otvara Gradonačelnik. 
  
U raspravi su sudjelovali: direktor GP "Stanorad" Andrej Gregorec, Branko Šalamon, Veselin 
Biševac, Nenad Hranilović. 
 

Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak: 
 

 Imenuje se Povjerenstvo za Gradsku poticanu stanogradnju, u sastavu: 
1. Nenad Hranilović, dipl. oec, zamjenik gradonaćelnika 
2. Veselin Biševac,dipl. ing., predsjednik Gradskog vijeća  
3. Ninoslav Šipoš, dipl. ing. arh. 
4. Mirko Jurišić, dipl. iur. 
5. Jasna Bogdan  

 
 
 
 
 
 



Točka 19. b 
 

Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak: 
 

 Usvaja se projekt i troškovnik GP "Stanorad" d.o.o. Čakovec, za gradnju poticane 
stanogradnje u Martanama Čakovec, na način da se izgrade 22 stana ukupne neto 
površine 1240 m2.  

 
 
Točka 20. 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Nenad Hranilović. 
 

Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak: 
 

 Prihvaća se Operativni plan rada stožera zimske službe Grada Čakovca – zima 
2007/2008 god., u tekstu predočenom Gradskom poglavarstvu.  

 
 
Točka 21. 

 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Zlata Zorko, Nenad Hranilović. 
 

Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeću Odluku:  
 

 Objavljuje se prikupljanje ponuda za ugovaranje obavljanja prijevoza na gradskoj 
autobusnoj liniji, autobusima ili mini-busima. 
Sastavni dio ove Odluke je priloženi prikaz uvjeta i mjerila gradske linije u Čakovcu. 
 

 
 
 
Točka 22. 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
Nitko nije tražio riječ. 
  

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak: 
 

1. Usvaja se koncept boćićne i novogodišnje dekoracije Grada ćakovca – Boćić, 
Nova godina 2008. god., koji sadrći sljedeće odrednice za realizaciju:  

- uskladiti sve primijenjene dekorativne elemente u pogledu boja te u tom smislu 
preferirati bijelu boju što se naročito odnosi na svjetlosne efekte 

- oblikovno uskladiti uređenje i dekoraciju izloga poslovnih prostora s 
dekorativnom opremom javnih prostora 

- u okviru zadanih financijskih sredstava za nabavu nove dekorativne opreme 
primijeniti slijedeće elemente: 

o linearna rasvjeta (svjetleće cijevi za ocrtavanje kontura zgrada) 
o ukrašavanje krošnji drveća (mnoštvo sitnih lampica) 



o viseći svijetleći ukrasi (za premoste ulica) 
o osvjetljavanje starog grada reflektorima 
o postava i ukrašavanje prirodnih božićnih jelki na trgovima 
o postava dekorativnih iluminacijskih elemenata na stupove javne 

rasvjete na prilazima gradu 
o koristiti postojeću dekorativnu opremu uz uvjet da se svi svijetleći 

elementi koji nisu u funkciji zamijene ispravnima 
o svi nabrojani iluminacijski elementi i oprema moraju  udovoljavati svim 

tehničkim normama i standardima te kao takve biti ugrađene na 
propisan način. 

 
2. Utvrđuju se troškovi za koncept božićne i novogodišnje dekoracije Grada Čakovca u 

ukupnom iznosu od 127.937,74 kuna (sa PDV-om).  
 
 
Točka 23. 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Marijan Recih, Zlata Zorko. 
 

Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak: 
 

1. Odobrava se sanacija krovišta i izrada građevne limarije na stambenoj zgradi u Milke 
Trnine 9 Čakovec. Grad Čakovec će sufinancirati saniranje krovišta i izradu građevne 
limarije adekvatno svojem vlasničkom udjelu u stambenoj zgradi.  

2. Prihvaća se troškovnik kalkulacija troškova na stambenoj zgradi u Istarskoj 14 
Čakovec. Za predstavnika Grada Čakovca u nadzorno tijelo suvlasnika zgrade u 
Istarskoj 14 Čakovec, imenuje se Zdravko Janušić. 

 
 
Točka 24. 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak: 
 

1. Kao prvi dan korištenja javne površine za rad nove grupe kioska u ulici Ivana 
plemenitog Zajca u Čakovcu, određuje se 23.09.2007. godine.  

2. Obvezuje se Upravni odjel za financiranje Grada Čakovca s danom 23.09.2007. godine, 
izdati rješenja kojima će se regulirati financijske obveze korisnika javne površine u 
ulici I. pl. Zajca u Čakovcu. 

 
 
Točka 25. 

 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Plan:  
 



 Utvrđuje se potreba da se u Gradu Čakovcu u 2008. godini, zaposle sljedeći 
vježbenici: 

 
1. u Upravnom odjelu za upravne, opće, zajedničke i stručne poslove Grada 

Čakovca, jedan upravni pravnik (VŠS); 
 
2. u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo: 
   a) jedan diplomirani pravnik (VSS), 

b) jedan diplomirani inženjer građevine ili dipl. ing. arhitekture (VSS), 
c) jedan upravni pravnik (VŠS); 
 

3. u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, Odsjek za održavanje 
objekata komunalne infrastrukture, jedan dipl. ing. agronomije – smjer 
hortikultura (VSS); 

 
4. u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti: 

a) jedan upravni pravnik (VŠS), 
b) jedan VSS društvenog ili tehničkog smjera.  

 
 
 
 
Točka 26. a 
 
I. Podzakup poslovnog prostora K. Tomislava 3 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak:  
 

1. Odobrava se Franji Nedeljko, Krištanovec 140, zakupcu poslovnog prostora u 
Čakovcu u Ulici K. Tomislava 3, Čakovec ukupne površine 22 m2, mjesečne zakupnine 
u iznosu od 110, eura (protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju HNB), 
davanje u podzakup navedenog prostora Nedeljko Dajani iz Krištanovca, Krištanovec 
140, koja će zakupninu od 110 eura (protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju 
HNB), plaćati na žiro račun Grada Čakovca. Nedeljko Franjo dati će osobno jamstvo 
za plaćanje podzakupnine.   

2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca na zaključenje i potpisivanje Aneksa 
ugovora o zakupu poslovnog prostora od 28.06.2007. godine, koji će se sklopiti kao 
ovršna isprava.  

 
 
II. Capan Dalija iz Čakovca, otkup zemljišta za proširenje gruntišta 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak:  
 

1. Odobrava se prodaja zemljišta u vlasništvu Grada Čakovca, upisanog u: zk.ul.br. 
6913, k.o. Čakovec, čest.br. 405/2/4, cesta površine 1 čhv (ident.s kčbr. 3807/2, ulica 
površine 5 m2, k.o. iste), i z.k.ul.br. 1539, k.o. Gornji Pustakovec, čest.br. 40/5/1/2, 



cesta površine 4 čhv (ident.s kčbr. 3807/3, ulica površine 14 m2, k.o. Čakovec), ukupno 
19 m2 (u naravi zapušteno zemljište pored ulice P. Miškine Čakovec jug), Capan Daliji 
iz Čakovca, Travnik 8, za proširenje gruntišta.  

2. Određuje se kupoprodajna cijena za 19 m2 zemljišta u iznosu od 7.600,00 kn, 
jednokratno.  

3. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca na potpisivanje Ugovora o kupoprodaji 
nekretnina sa Capan Dalijom iz Čakovca, Travnik 8.  

 
 
III. Rekonstrukcija T-raskrižja državne ceste D 209 i lokalne ceste LC 20021 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak:  
 

1. Odobrava se sufinanciranje rekonstrukcije T-raskrižja državne ceste D 209 - ulica 
Globetka i lokalne ceste LC 20021 - Svetojelenske ulica, u kružno raskrižje – rotor, u 
Čakovcu, u visini 25% procijenjenih troškova izgradnje od 3.050.000,00 kn, a ostatak 
bi platili Hrvatske ceste 50%  i ŽUC 25%, sukladno danim očitovanjima. 
Odobrava se eventualno financiranje zemljišta u površini potrebnoj za izgradnju 
pješačko-biciklističke staze oko rotora širine 3,00 m i zelenog pojasa širine 3,00 m, 
prema projektnoj dokumentaciji.  

2. Daruje se zemljište (dijelovi kčbr. 521 i 523/1 i 523/2, k.o. Čakovec) vlasništvo Grada 
Čakovca potrebnima za izgradnju rotora navedenog u točki I. Zaključka.  

3. Hrvatske ceste i ŽUC obvezuju se provoditi postupke pregovora sa vlasnicima 
zemljišta i postupka otkupa zemljišta te su dužne u cijelosti snositi sve preostale 
troškove otkupa zemljišta za rotor. 

4. Predlaže se početna cijena za pregovore s vlasnicima zemljišta za rotor u iznosu 20,00 
kn/m2.  

5. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca na potpisivanje odgovarajućih ugovora 
proizašlih iz ovog Zaključka.  

 
 
IV. Hoby prostori 

 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
U raspravi su sudjelovali: Mirko Jurišić, Branko Šalamon. 
 

Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak:  
 

1. Odobrava se sklapanje Ugovora o zakupu prostora h 3 površine 40,41 m2 izgrađenog 
prostora, u planu etažiranja označen sa crvenim kosim crtama, etaža 99/10000, koji se 
nalazi u podrumu zgrade upisane u etažni zk.ul.br. 6714 E, k.o. Čakovec, čest.br. 
1134/26/1/9, višestambena građevina, dvorište, površine od 326 čhv, koja se nalazi na 
adresi Stjepana Radića 26 u Čakovcu, bez naknade, na određeno vrijeme od 5 godina, 
s  Knjižnicom „Nikola Zrinski“ Čakovec, Čakovec, Trg Republike 4.  

2. Odobrava se sklapanje Ugovora o zakupu prostora h 5 površine 40,41 m2 izgrađenog 
prostora, u planu etažiranja označen sa crvenim kosim crtama, etaža 99/10000, koji se 
nalazi u podrumu zgrade upisane u etažni zk.ul.br. 6714 E, k.o. Čakovec, čest.br. 
1134/26/1/9, višestambena građevina, dvorište, površine od 326 čhv, koja se nalazi na 
adresi Stjepana Radića 26 u Čakovcu, bez naknade, na određeno vrijeme od 5 godina, 
sa  Zavodom za zapošljavanje u Čakovcu. 



3. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca na potpisivanje ugovora o zakupu hoby 
prostora iz članka I. ovog Zaključka sa Knjižnicom „Nikola Zrinski“ Čakovec.  

 
 
 
V. Društveni dom Slemenice 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
U raspravi su sudjelovali: Zlata Zorko, Branko Šalamon. 
 

Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak:  
 

 Odobrava se raspisivanje javnog poziva za izražavanje interesa za ekonomsko 
iskorištavanje Društvenog doma u Slemenicama u tekstu koji je sastavni dio ovog 
Zaključka te se objavljuje poziv za izražavanje interesa za ekonomsko iskorištavanje 
Društvenog doma u Slemenicama.  

 
 
VI. Razvrgnuće suvlasništva 

 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Zlata Zorko, Stjepan Korunić, Mirko Jurišić. 
 

Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak:  
 

1. Odobrava se razvrgnuće suvlasništva nekretnina, isplatom, upisanih u: zk.ul.br. 7044, 
k.o. Čakovec, etažno vlasništvo s određenim omjerima, poduložak 1, čest. br. 205/1, 
ukupne površine 522 m2, stambena zgrada od 148 m2, garaža od 17 m2 i dvorište od 
357 m2, čest.br. 205/3, ukupne površine 521 m2, stambena zgrada od 151 m2, dvorište 
od 370 m2,u zemljišnim knjigama upisane kao Općenarodna imovina pod upravom 
Gradskog N.O.O. Čakovec, a u PUK Čakovec upisan je posjed Fonda u stambenom i 
komunalnom gospodarstvu Čakovec, V. Nazora 17, na sljedeći način: 
- cijela nekretnina, čest. br. 205/1, ukupne površine 522 m2, stambena zgrada od 148 
m2, garaža od 17 m2 i dvorište od 357 m2, ostaje u vlasništvu Grada Čakovca, uz 
brisanje dosadašnjeg suvlasništva, o čemu su predlagatelji dužni Gradu Čakovcu 
izdati tabularnu ispravu podobnu za uknjižbu prava vlasništva, na ime i za korist  u 
Grada Čakovca u 1/1 dijela;    
- čest. br. 205/3, stambena zgrada i dvorište, površine od 521 m2, preuzimaju u 
vlasništvo: 
1. poduložak 2, ETAŽA 1/4, Stan u zgradi u ulici Tome Masaryka br. 2, u prizemlju 

lijevo, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, smočnice, predsoblja, kupaone s WC-
om i balkona, ukupne površine od 48,84 m2 – Vuk Ivan iz Pribislavca, I. Gundulića 
19, u 1/1 dijela 

2. poduložak 3, ETAŽA 1/4, Stan u zgradi u ulici Tome Masaryka br. 2, u prizemlju 
desno, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, predsoblja i kupaone, ukupne 
površine od 48,84 m2 – Radanović Darko iz Čakovca, T. Masaryka 2, u 1/1 dijela 

3. poduložak 4, ETAŽA 1/4, Stan u zgradi u ulici Tome Masaryka br. 2, na katu lijevo, 
koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, hodnika, smočnice i kupaone s WC-om, 
ukupne površine od 48,84 m2 – Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb (stvarni vlasnik 
Novak Blaženka iz Čakovca, T. Masaryka 2), u 1/1 dijela 

poduložak 5, ETAŽA 1/4, Stan u zgradi u ulici Tome Masaryka br. 2, na katu desno, 
koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, hodnika, smočnice i kupaone s WC-om, ukupne 
površine od 48,84 m2 – Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb (stvarni vlasnik Novak 



Blaženka iz Čakovca, T. Masaryka 2), u 1/1 dijela.  
2. Suvlasnici Ivan Vuk iz Pribislavca, I. Gundulića 19, Darko Radanović i Blaženka Novak 

oboje iz Čakovca, Tome Masaryka 2, dužni su u korist proračuna Grada Čakovca, na 
ime naknade za dio nekretnine – dio dvorišta od 348,00 m2, isplatiti ukupni iznos od 
127.000,00 kn, nakon čega će im Grad Čakovec izdati tabularnu ispravu podobnu za 
uknjižbu prava vlasništva cijele nekretnine čest. br. 205/3, ukupne površine 521 m2, 
stambena zgrada od 151 m2, dvorište od 370 m2, po podulošcima  2 – 5, na njihovo 
ime i za njihovu korist. 

3. Suvlasnici iz točke II. ovog Zaključka dužni su ogradu na istočnoj strani svoje 
građevne čestice postaviti na među između kčbr. 1181 i svoje kčbr. 1179/2, k.o. 
Čakovec, te ograde sa zapadne i sjeverne strane postaviti na međe sa susjednim 
česticama, kčbr.1179/1, 1191 i 1190, sve k.o. Čakovec te su dužni kolni prilaz 
kčbr.1179/2, k.o. Čakovec i zeleni otok, s ulice T. Masaryka, izvesti o svom trošku. 

4. Kako se radi o razvrgnuću suvlasništva nekretnina isplatom, formiranih izgrađenih 
građevnih čestica lokacijskom dozvolom, Klasa: UP/I-350-05/06-01/348, Urbroj: 2109-
05-02-07-14 od 07.veljače 2007. godine, javna dražba za prodaju nekretnina koje  
proizlaze iz ovog Zaključka, neće se održati.  

5. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca na potpisivanje odgovarajućih ugovora i 
isprava.    

 
 
 
VII. Otkup Časničkog doma u Čakovcu 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Ninoslav Šipoš, Nenad Hranilović. 
 

Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak:  
 

1. Odobrava se kupnja nekretnine upisane u: zk.ul.br. 7143, k.o. Čakovec, čest.br. 227/2, 
kuća i dvorište površine 247 čhv, i zk.ul.br. 7108, k.o. Čakovec, čest.br. 227/1, kuća i 
dvorište površine 163 čhv, (ident. s kčbr. 1013, k.o. iste), Trg Republike, zgrada, od 
1474 m2, od toga prizemlje cca 677 m2, kat 589 m2, te dvorište cca 748 m2, (sve skupa u 
naravi stari Časnički dom u Čakovcu na Trgu Republike).  

2. Kupnja bi se izvršila neposrednom pogodbom po kupoprodajnoj cijeni od 
3.500.000,00 kn, a u slučaju kupnje, a u slučaju kupnje javnim nadmetanjem također 
se određuje cijena od 3.500.000,00 kuna kao maksimalna, s time da bi se plaćanje 
izvršilo prijebojem u tri godine za aktivne, tekuće i buduće obveze Međimurske 
županije prema Gradu Čakovcu, koje će izračunati nadležne financijske službe.  

3. Primopredaja i preuzimanje objekta iz točke I. ovog Zaključka bila bi s 01.01.2008. 
godine.  

4. Obvezuje se Međimurska županija, R. Boškovića 2, Čakovec, da sa nekretnina 
opisanih pod točkom I. ovog Zaključka, u Zemljišnim knjigama Općinskog suda u 
Čakovcu izbriše teret raskidnog uvjeta Ugovora o prijenosu prava vlasništva Klasa: 
940-06/03-07/92, Urbroj: 50441-07 od 08.06.2007.god., da ukoliko Međimurska županija 
ne izvrši preuzete obveze iz čl.4. Ugovora, isti se raskida i nekretnina se vraća u 
vlasništvo Republike Hrvatske, pod brojem Z-5069/07 od 09.07.2007., što je ujedno i 
uvjet sklapanja ugovora o kupoprodaji sa Gradom Čakovcem.  

5. Obvezuje se Međimurska županija, R. Boškovića 2, Čakovec, Gradu Čakovcu predati 
na uvid projektnu i drugu dokumentaciju te omogućiti razgledavanje i premjeravanje 
nekretnine opisane iz točke I. ovog Zaključka, u roku od 8 dana od primitka ovog 
Zaključka, radi priprema za pregovore i sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine 
sa Gradom Čakovcem.  

6. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca na sklapanje ugovora o kupoprodaji 



nekretnine opisane pod točkom I. ovog Zaključka u skladu sa uvjetima iz ovog 
Zaključka.  

 
 
VIII. Dodatak na uspješnost u radu 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Zlata Zorko, Goran Kovačić. 
 

Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak:  
 

 Mirku Jurišiću, dipl. iur., službeniku Gradske uprave Grada Čakovca, na poslovima 
višeg stručnog suradnika za imovinsko-pravne i stambene poslove, u Upravnom 
odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, odobrava se 
isplata dodatka za uspješnost u radu za ostvarene rezultate rada, u iznosu od 9.735,71 
kuna bruto, koji će se isplatiti uz sljedeću redovnu plaću.  

 
 
 
 
Točka 26. b 
 
I. Razrješenje i imenovanje dužnosti člana Koordinacijskog odbora akcije "Grad 
Čakovec – prijatelj djece". 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeće Rješenje:  
 

1. Mirjana Vincek-Škvorc razrješuje se dužnosti člana Koordinacijskog odbora akcije 
"Grad Čakovec–prijatelj djece".  

2. Zdenka Novak imenuje se članom Koordinacijskog odbora akcije "Grad Čakovec–
prijatelj djece".  

 
 
 
II. Sufinanciranje troškova po HNOS-u  
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak:  
 

 Odobrava se sufinanciranje troškova po HNOS-u u iznosu od 100.000,00 kuna, 
osnovnim školama na području Grada Čakovca (s izuzetkom Osnovne umjetničke 
škole), na način da se utvrđuje iznos donacije za školu po broju učenika, s time da OŠ 
Ivanovec dobije 5% više sredstava, a OŠ Kuršanec 10% više sredstava od prosjeka. 

 
 
 
 



III. Zahvala Predsjedniku uprave "Friedhelm Loh Group" 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeću Zahvalu:  
 

 Predsjedniku uprave "Friedhelm Loh Group", dobitniku državne zahvalnosti za 
doprinos društvu Republike Njemačke, za doprinosu izgradnji  Baptističke crkve s 
Pastoralnim centrom u sklopu kojeg se nalazi i učenički dom "Svjetionik".  

 
 
IV. Pomoć za školovanje 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Veselin Biševac, Lidija Jaklin. 
 

Nakon rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak:  
 

 Obvezuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti isplaćivati pomoć za školovanje 
Lani Vrbanec, kćeri pokojnog Željka Vrbanca u iznosu od 200,00 kuna mjesečno, s 
pozicije stipendije do završetka srednje škole.  

 
 
 
Točka 26. c 
 
I. Produljenje radnih vremena 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
 
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeći Zaključak:  
 

1. Ne odobrava se jednosatno produljenje radnog vremena sa dosadašnjih 4.00 na 5.00 
sati za disco klub "Coloseum".  

2. Odobrava se produljenje radnog vremena Filius-tar d.o.o., Čakovec, I. G. Kovačića bb, 
za prodavaonicu "Voćara" koja se nalazi u krugu županijske bolnice i to radnim 
danom od 6.30 do 19.00 sati i nedjeljom i praznikom od 8.00 do 16.00 sati.  



3. Prihvaćaju se Izvješća o odobrenim radnim vremenima za: 
a) restoran "Fontana" u Mačkovcu, Mačkovec bb za dane 05./06., 06./07., 07./08., 

12./13., 13./14., 14./15., 19./20., 20./21., 21./22., 26./27., 27./28., 28./29. listopada i 
02./03., 03./04., 04./05., 09./10., 10./11., 11./12., 16./17., 17./18., 18./19., 23./24., 
24./25. i 25./26. studeni 2007. godine do 5.00 sati, isključivo u zatvorenom 
prostoru za unaprijed određen broj gostiju; 
 

b) Plodine d.d. za Supermarket Plodine u Čakovcu, Zagrebačka bb, za rad 
blagdanom 08. listopada 2007. godine – Dan neovisnosti u vremenu od 8:00 do 
13:00 sati; 

 
c) Caffe "Therapia" u Čakovcu, I. G. Kovačića 30, za dane 03./04. i 17./18. studeni 

2007. godine do 2.00 sata; 
 

d) Mercator – H d.o.o., za 08. listopad 2007. godine - Dan neovisnosti, za 
prodavaonice: 

- MC Čakovec, Zagrebačka 87, od 8.00 do 13.00 sati 
- Market 09, Čakovec, Zrinsko – Frankopanska bb, od 8.00 do 12.00 sati 
- TC Čakovec, Jakova Gotovca bb, od 8.00 do 12.00 sati; 
 

e) restoran "Partner" u Čakovcu, Putjane 15, za dane 13./14., 20./21. i 27./28. 
listopada i 03./04., 10./11. i 17./18. studeni 2007. godine do 5.00 sati, isključivo u 
zatvorenom prostoru za unaprijed određen broj gostiju; 

 
f) cvjećaru "Buhač – M" u Čakovcu, Trg Eugena Kvaternika 11, dana 28. listopada 

2007. godine, od 7.00 do 19.00 sati i za rad blagdanom, 01. studeni 2007. 
godine, Svi Sveti, u vremenu od 7.00 do 12.00 sati; 

 
g) caffe/noćni bar "IN" u Čakovcu Kralja Tomislava 7, dana 25./26. listopada 2007. 

godine do 5.00 sati; 
 

h) ugostiteljski obrt "Klompa" u Čakovcu, Kralja Tomislava 6, za 13./14. listopada 
2007. godine do 3:00 sata, isključivo u u zatvorenom prostoru, za unaprijed 
određen broj gostiju; 

 
i) Supermarket Plodine u Čakovcu, Zagrebačka bb, za 01. studeni 2007. godine, 

Svi sveti, u vremenu od 8.00 do 13.00 sati; 
 

j) Caffe bar "Zrinski" u Čakovcu, J. J. Strossmayera 4, dana 27./28. listopada 
2007. godine do 2.00 sata; 

 
k) Cvjećarnicu "Fijolica" u Čakovcu, Uska bb i "Zvonik" u Čakovcu, Mihovljanska 

bb, za rad blagdanom 01. studeni 2007. "Svi sveti" od 7.00 do 20.00 sati. 
 

 
 
II. Potpora tradicionalnim obrtima  
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Nenad Hranilović. 
 

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi  
1.         Pravilnik o kriterijima za dodjelu potpora tradicionalnim obrtima. 
 



  
2. Zaključak kojim  se odobrava raspisivanje natječaja za dodjelu potpora 

tradicionalnim obrtima. 
 
 

III. Imenovanje članova Komisije za provedbu Strateškog plana gospodarskog razvoja 
Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
  
Nitko nije tražio riječ. 
 

Bez rasprave Gradsko poglavarstvo jednoglasno donosi sljedeće Rješenje:  
 

1. U Komisiju za provedbu Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Čakovca 
imenuju se: 
 
1. Zamjenik gradonačelnika Nenad Hranilović Predsjednik 

Komisije 
2.  Karmen Franin Zamjenik 

predsjednika  
3. Predstavnik velikih i srednjih 
poduzetnika 

Švenda Josip (TEAM d.d.) Član 

4. Predstavnik obrtnika i malih poduzetnika Ivan Rešetar Član 
5. Predstavnik gospodarskih subjekata u 
poljoprivredi 

Kosi Nenad Član 

6. Predstavnik Turističke zajednice Grada 
Čakovca 

Kovačić Kristijan Član 

7. Predstavnik udruge građana Golubić Dragutin  
(Udruga “Mura”) 

Član 

8. Predstavnik odgojnih i obrazovnih 
institucija   u Gradu Čakovcu 

Masten Vladimir  Član 

9. Direktor ČAKRE d.o.o. Kristijan Mavrek Član 
10. Konzultant, predstavnik The Urban 
Institute 

Josip Bacinger Član 
 

  
 
 
 
 
Točka 27. Informacije, pitanja i prijedlozi 
 
Sudjelovali su: Zlata Zorko, Ninoslav Šipoš, Slobodan Veinović, Branko Šalamon. 
 
Gradonačelnik zaključuje sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Čakovca u 16:00 sati. 
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