
Z A P I S N I K  
s 11. sjednice Odbora za izbor i imenovanja 

održane 7. svibnja 2012., u 10.30 sati u Upravnom odjelu za upravu Grada Čakovca,  
K. Tomislava 15, Čakovec  

Sjednici su nazočni:   
 
1. Mario Medved, predsjednik - telefonski 
2. Romano Bogdan, član 
3. Franciska Četković, član 
4. Ljubica Pavčec, član 
 

Sjednicu otvara predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, te konstatira da je većina  
članova Odbora prisutna te da Odbor ima kvorum. 
 

Predsjednik Odbora za  izbor i imenovanja predlaže sljedeći:  
 

DNEVNI RED 
1. prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 
2. prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za popis birača 
3. Razno  

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

 
Točka 1. 
 
Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 
 
Raspravu otvara predsjednik Odbora Mario Medved. 
 
Uvodno obrazloženje daje predsjednik Odbora.  
 
Predsjednik Odbora daje na glasovanje: 
  

prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Čakovec 
 
„Za“ su glasovali svi članovi Odbora za izbor i imenovanje, 0 ih je bilo „suzdržanih“, 0 ih je 
bilo „protiv“ pa je predsjednik Odbora konstatirao da se prijedlog Odluke o imenovanju 
ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću 
Grada Čakovca. 
 
Točka 2.  
 
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za popis birača 
 
Raspravu otvara predsjednik Odbora Mario Medved. 
 
Uvodno obrazloženje daje predsjednik Odbora.  
 
Predsjednik Odbora daje na glasovanje: 
 
prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za popis birača 
 
„Za“ su glasovali svi članovi Odbora za izbor i imenovanje, 0 ih je bilo „suzdržanih“, 0 ih je 
bilo „protiv“ pa je predsjednik Odbora konstatirao da se prijedlog Odluke o imenovanju 
Povjerenstva za popis birača, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
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Točka 3. Razno 
 
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje zaključio je sjednicu u 10.40 sati. 
 
KLASA: 021-05/12-01/86 
URBROJ: 2109/2-02-12-5 
Čakovec, 7. svibanj 2012. 
 
          Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja 
       Mario Medved, ing., inf., tech., v.r. 


