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Z A P I S N I K 
 

s 02. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 04. srpnja 2013. u 
Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 9:00 sati 
 

Stručni kolegij je otvorio gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenici 
gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca. 

Stručnom kolegiju prisustvovali su: zamjenik gradonačelnika Grada Čakovca Mario 
Medved, bacc. ing. tech. inf., pročelnici upravnih tijela Uprave Grada Čakovca: mr. sc. 
Dragica Kemeter, mag. iur., Dražen Barić, mag. ing. traff., Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i 
urb., Lidija Jaklin, univ. spec. oec., mr. sc. Slobodan Veinovć te voditeljica Jedinice za 
unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec. 
 
Stjepan Kovač: 
Dobro jutro svima. Evo, danas 4. srpnja u 9:00 sati otvaram kolegij gradonačelnika, 2. stručni 
kolegij. Dnevni red i materijale uz dnevni red ste dobili, pa možemo evo po dnevnom redu.  
 

Gradonačelnik i zamjenik usvajaju Izvod iz zapisnika sa 1. stručnog kolegija 
gradonačelnika. 
 

Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Upućivanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na usvajanje  

2. Upućivanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca i prijedloga Odluke o 
usvajanju Izvješća Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje  

3. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

4. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju suglasnost za zaduženje GKP –ČAKOM 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

5. Upućivanje prijedloga Odluka o:  
a) izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
b) izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljem 
c) zelenim površinama 
d) izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja 
e) izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
f) Izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju na području  
g) izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
h) izmjenama i dopunama Odluke uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama  
i) izmjenama i dopunama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica 
j) izmjenama i dopunama Odluke o držanju stoke i peradi 
k) Izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama 
l) izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima 

nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
6. Donošenje Rješenja o imenovanju Upravnih vijeća ustanova i Nadzornih odbora 

trgovačkih društava Grada Čakovca  
7. Donošenje Rješenja i izmjene Rješenja o imenovanju radnih tijela:  

a) Komisije za stipendije 
b) Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
c) Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga 
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d) Socijalnog vijeća Grada Čakovca 
e) Komisije za dodjelu novčanih pomoći 
f) Komisije za vizualni identitet Čakovca i likovnu djelatnost 
g) Komisije za nakladničku djelatnosti 
h) Komisije za amatersko stvaralaštvo 
i) Komisije za javne programe 
j) Vijeća za prevenciju Grada Čakovca 
k) Komisije za davanje u zakup krovova zgrada u vlasništvu Grada Čakovca  

8. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju: 
a) Zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca 
b) Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca  
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

9. Upućivanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 
2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje  

10. Donošenje Zaključka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području MO Štefanec  
11. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:  
a) Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Gradskom vijeću 

Grada Čakovca na donošenje  
b) Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u predškolskim 

ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
c) Upućivanje prijedloga Odluke o realizaciji IPA projekta Dječjeg vrtića Čakovec 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
12. Upućivanje:  
a) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2012. 
b) Godišnjeg financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2013. 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na prihvaćanje  
13. Donošenje Zaključka:  
a) financiranju prijevoza učenika iz naselja Štefanec  
b) produženom boravku  
14. Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada 

Čakovca 
15. Donošenje Zaključka o isplati troškova izborne promidžbe 

 
 
 
Točka 1. Upućivanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na usvajanje  
 
Stjepan Kovač: 
Sukladno Zakonu dostavljamo ovogodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na usvajanje. Dal tu možda ima kakvih pitanja, prijedloga, dopuna? Znači 
sve tak kak je je ide?  Znači dajemo na upućivanje Gradskom vijeću na usvajanje. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 30.06.2013. upućuje se Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na usvajanje. 
 
 
Točka 2. Upućivanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca i prijedloga 
Odluke o usvajanju Izvješća Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje  
 
Stjepan Kovač: 
Točka 2. upućivanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca i prijedlog Odluke o 
usvajanju Izvješća Gradskom vijeću Grada Čakovca. To ste dobili materijale sad na stol. Ne 
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znam dal svi ste ih uspjeli proučiti kao ni ja. Nažalost, ovog časa je evo bivši gradonačelnik 
to potpisao, dostavio. Budemo proučili naknadno, pa ako bude kakvih pitanja slobodno me 
kontaktirajte. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
             Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 
2013. do kraja mandata, KLASE: 021-05/13-01/161, URBROJ: 2109/02-01-13-01, od 3. 
srpnja 2013. te prijedlog Odluke o usvajanju istog, upućujem Gradskom vijeću Grada 
Čakovca.  
 
 
Točka 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
 
Stjepan Kovač: 
Točka 3. upućivanje prijedloga Odluke o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. To ima veze s 
Totovcom, Štefancom, pardon, Štefancom. Ak ima tu kakvih pitanja? Ako ne, možemo dalje. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Odluka o izradi III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čakovca 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
Točka 4. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju suglasnost za zaduženje GKP –
ČAKOM d.o.o. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
 
Stjepan Kovač: 
Točka 4. upućivanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Gradskog 
komunalnog poduzeća Čakom Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. Traže znači 
da kupe još jedno vozilo, pa tu dal ima kakvih pitanja?  
 
Lidija Jaklin: 
Ja mogu samo ovoga. S obzirom da je Čakom prošlu godinu završio poslovanje pozitivno ta 
suglasnost ne utječe na našu kvotu i ne opterećuje tu na našu kvotu. Tek tolko. 
 
Stjepan Kovač: 
Zahvaljujem.  
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i povjeravanju nabave GKP 

Čakom-u d.o.o. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
 

Točka 5.   
 
Upućivanje prijedloga Odluka o:  

a) izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
b) izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljem 
c) zelenim površinama 
d) izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja 
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e) izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
f) Izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju na području  
g) izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
h) izmjenama i dopunama Odluke uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama  
i) izmjenama i dopunama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica 
j) izmjenama i dopunama Odluke o držanju stoke i peradi 
k) izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama 
l)   izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima 

nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu. 
 
Stjepan Kovač: 
Točka 5. a) upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
redu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. Dal tu ima kakvih pitanja, po toj točci? 
To je samo znači usklađenje. Ako ne, idemo dalje na 5. b) upućivanje Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o upravljanju grobljem Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
Također usklađenje. Dal ima kakvih pitanja, nejasnoća? Ako ne, idemo dalje. Točka 5. c) 
upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zelenim površinama 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. Također usklađenje. Dal tu treba nešto reći? 
Ako ne, idemo dalje. Točka 5. d) upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o uređenje i održavanju naselja Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
također se radi o usklađenju. Ako nema nitko ništa, možemo dalje. 5. e) upućivanje 
prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. također isto usklađenje, naselje Štefanec. 
Da li još netko želi možda nešto dodati? Ne. Idemo dalje, točka 5. e) upućivanje prijedloga 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje. dal tu ima nešto? Ako ne, dajem na usvajanje. Točka 5. g) 
upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. Ništa, možemo dalje. Točka 5. h) upućivanje 
prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih 
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. ima kakvih pitanja? Ako ne, upućujem Vijeću na usvajanje. Točka 5. 
i) upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o trgovini na malo izvan 
prodavaonica Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. Ako nema tu, ja bi čisto 
nevezano za ovu točku pital. Jučer sam se vozil popodne s psom veterinaru i prek BAT-a na 
onoj zelenoj površini je fino bila složena tržnica jedna, dva štanda s kombijom, onak baš 
lepo. Suncobrani, štand, ljudi su prodavali. To im treba neka dozvola ili nekaj? Dal ima to? 

Dražen Barić: 
Ne, to je ilegalno i oni to prodaju na crno. 
 
Stjepan Kovač: 
Znači morali bi naši redari izaći? 
 
Dražen Barić: 
Ne, po prijavi kad ih vide ideju redari van i to onda sankcioniraju. To je jedna stvar i ima još 
takvih. Jedna je recimo kod Kaufland-a se isto dešava, nedjeljom pogotovo, tak da budemo 
to riješili.  
 
Stjepan Kovač: 
Ok, hvala. znači točka 5. i) upućujem Gradskom vijeću na donošenje. Točka 5. j) upućivanje 
prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o držanju stoke i peradi Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje. Dal ima kakvih pitanja? Ako ne, upućujem Gradskom vijeću 
na donošenje. Točka 5. k) upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 
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Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. Otvaram raspravu po ovoj točci. Ako nema, 
upućujem Gradskom vijeću na donošenje. Točka 5. l) upućivanje prijedloga Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima 
nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje. Dal po ovoj točci ima kakvih pitanja? Ako ne, upućujemo Gradskom vijeću Grada 
na donošenje. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke:  
 

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Oduke o upravljanju grobljem 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

c) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zelenim površinama 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

d) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju 
naselja upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

e) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju 
dimnjačarskih poslova upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje. 

f) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i 
zaustavljanju vozila upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje. 

g) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj 
djelatnosti  upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

h) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu 
držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 
životinjama upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

i) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o trgovini na malo izvan 
prodavaonica upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

j) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o držanju stoke i peradi 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

k) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama 
i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

l) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade 
Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u 
Totovcu upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
 
Točka 6. Donošenje Rješenja o imenovanju Upravnih vijeća ustanova i Nadzornih 
odbora trgovačkih društava Grada Čakovca  
 
Stjepan Kovač: 
Točka 6. to je Donošenje Rješenja o imenovanju Upravnih vijeća ustanova i Nadzornih 
odbora trgovačkih društava Grada Čakovca. Znači ja kao gradonačelnik sam razriješio i 
imenovao nove članove, znači razriješio stare i imenovao nove članove Upravnih vijeća 
gradskih ustanova i Nadzornih odbora trgovačkih društava Grada Čakovca. Materijal vam je 
u prilogu. Dal ima tu kakvih pitanja? Sad su nastale i to budem se pod razno ja isto javil oko 
materijala i toga. Ok.  
 

 
U Nadzorni odbor GKP «Čakom» d.o.o. Čakovec, na vrijeme od 4 godine 

imenuju se: 
1. Toni Fažon iz Čakovca, za predsjednika   
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2. Đorđe Grković iz Čakovca, za člana 
3. Stjepan Vranović iz Savske Vesi, za člana 
4. Željko Bedić iz Mačkovca, za člana. 

Preostali član Nadzornog odbora imenuje se iz redova zaposlenika GKP 
«Čakom» d.o.o. 

 
U Nadzorni odbor GP «Stanorad» d.o.o. Čakovec, na vrijeme od 4 godine, 

imenuju se: 
1. Bruno Trstenjak iz Čakovca, za predsjednika   
2.  Zdravko Kovačić iz Čakovca, za člana 
3.  Davor Bratković iz Čakovca, za člana  
4.  Jasenka Horvat, za člana.  

Preostali član Nadzornog odbora imenuje se iz redova zaposlenika GP 
«Stanorad» d.o.o. 

 
U Nadzorni odbor GP «Ekom» d.o.o. Čakovec, na vrijeme od 4 godine, imenuju 

se: 
1.  Velimir Mađarić iz Čakovca,  za predsjednika   
2.  Ranka Liković iz Čakovca, za člana 
3.  Dragutin Vugrinec iz Čakovca, za člana  
4.  Štefanija Damjanović iz Čakovca, za člana  

Preostali član Nadzornog odbora imenuje se iz redova zaposlenika GP «Ekom» 
d.o.o. 
 

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čakovec, na vrijeme od 4 godine, imenuju se: 
1.  Ilija Okun iz Savske Vesi, za predsjednika   
2.  Natalija Vikert iz Čakovca, za člana 
3.  Vesna Zadravec iz Čakovca, za člana.  

Ostala dva člana Upravnog vijeća imenuju se iz redova zaposlenika Dječjeg 
vrtića Čakovec i roditelja kao korisnika usluga. 

 
U Upravno vijeće Centra za kulturu Čakovec, na vrijeme od 4 godine, imenuju 

se: 
1. dr. Mira Kermek, za predsjednika   
2. Dejan Buvač iz Nedelišća, za člana   
3. Franciska Četković iz Čakovca, za člana 
4.  Radojka Magić iz  Čakovca, za člana.  

Preostali član Upravnog vijeća imenuje se iz redova zaposlenika Centra za 
kulturu Čakovec. 

 
U Upravno vijeće Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec, na vrijeme od 4 godine, 

imenuju se: 
1.  Vjeran Žganec Rogulja iz Čakovca, za predsjednika   
2.  Zdenka Buvač, za člana 
3.  Đurđica Šalamon, za člana 
4.  Slavica Orehovec iz Čakovca, za člana. 
       Preostali član Upravnog vijeća imenuje se iz redova zaposlenika Knjižnice “Nikola 
Zrinski”  Čakovec. 

 
U Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, na vrijeme od 4 godine, 

imenuju se: 
1. Zlata Zorko iz Čakovca, za predsjednika   
2. Zvonko Bašek iz Savske Vesi, za člana. 
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Preostali član Upravnog vijeća imenuje se iz redova zaposlenika Pučkog 
otvorenog učilišta Čakovec. 

U Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca, na vrijeme od 4 
godine, imenuju se: 
1.  Zvonko Knezić iz Čakovca, za predsjednika   
2.  Dragutin Balog iz Mačkovca iz Čakovca, za člana 
3.  Nino Vurušić iz Čakovca, za člana. 
   
 
Točka 7.  
Donošenje Rješenja i izmjene Rješenja o imenovanju radnih tijela:  

a) Komisije za stipendije 
b) Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
c) Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga 
d) Socijalnog vijeća Grada Čakovca 
e) Komisije za dodjelu novčanih pomoći 
f) Komisije za vizualni identitet Čakovca i likovnu djelatnost 
g) Komisije za nakladničku djelatnosti 
h) Komisije za amatersko stvaralaštvo 
i) Komisije za javne programe 
j) Vijeća za prevenciju Grada Čakovca 
k) Komisije za davanje u zakup krovova zgrada u vlasništvu Grada Čakovca  

 
Stjepan Kovač: 
Točka 7. također donošenje Rješenja i izmjene Rješenja o imenovanju radnih tijela. To 
donosi gradonačelnik, znači ja. Tu su vam nove Komisije i Vijeća koje sam imenovao. Dal tu 
ima kakvih pitanja? Ako ne, idemo dalje. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio:  
a) Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Komisija i Savjeta za zaštitu potrošača 
javnih usluga 

 Razrješuju se dosadašnji članovi Komisije za stipendije, Komisije za procjenu 
šteta od elementarnih nepogoda, Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga, Socijalno 
vijeće Grada Čakovca, Komisiju za dodjelu novčanih pomoći, Komisiju za vizualni 
identitet Čakovca i likovnu djelatnost, Komisiju za nakladničku djelatnost, Komisiju za 
amatersko stvaralaštvo, Komisiju za javne programe. 

 
 U Komisiju za stipendije imenuju se: 
1. Jurica Horvat iz Čakovca, za predsjednika 
2. Iva Micek iz Čakovca, za člana 
3. Maja Đurkin Međimurec iz Čakovca, za člana 
4. Marta Topličanec iz Totovca, za člana 
5. Mirjana Bistrović, za člana, 
6. Iva Prprović, za člana. 
 
 U Komisiju za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se: 
1. Miroslav Novak iz Novog Sela Rok, za predsjednika 
2. Dejan Hrastić iz Štefanca, za člana 
3. Josip Požgaj iz Čakovca, za člana 
4. Marijana Fabić-Rusak iz Čakovca, za člana 
5. Milan Horvat iz Totovca, za člana 
 
 U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga imenuju se: 
1. Nedeljko Janči, za predsjednika 
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2. Bruno Matotek iz Čakovca, za člana 
3. Kristina Pospiš iz Čakovca, za člana 
4. Davor Bratković, za člana 
5. Radovan Damjanović iz Čakovca, za člana 

U Socijalno vijeće Grada Čakovca imenuju se: 
1. Franciska Četković, za predsjednika 
2. Katica Karamarković, za člana 
3. Franjo Veble, za člana 
4. Vladimir Zebec, za člana 
5. Bratoljub Horvat, za člana 
6. Nada Špoljarić, za člana 
7. fra Stanko Belobrajdić, za člana 
8. Draica Talan, za člana 
9. Mladen Kanjščak, za člana 
10. dr. Mira Kermek, za člana 
11. Zlata Zorko, za člana. 
 

U Komisiju za dodjelu novčanih pomoći imenuju se: 
1. Franciska Četković za predsjednika 
2. Katica Karamarković za člana 
3. dr. Mira Kermek za člana 
4. Slobodan Veinović za člana 
 
 U Komisiju za vizualni identitet Čakovca i likovnu djelatnost imenuju se: 
1. Oliver Ilić 
2. Kristina Horvat-Blažinović 
3. Bojan Perhoč 
4. Maja Gjakun 
5. Bruno Kontrec 
6. Zdravko Abramović 
7. Petra Vidović 
 
 U Komisiju za nakladničku djelatnost imenuju se: 
1. Miroslav Gakić 
2. dr. Mira Kermek 
3. Zoran Mašović 
4. Kristina Štebih 
5. Josip Mihalković 
 
 U Komisiju za amatersko stvaralaštvo imenuju se  
1. Damir Rodiger 
2. Stjepan Mesarić 
3. Ladislav Varga 
4. Jasminka Bijelić-Ljubić 
5. Nikolina Mekovec 
6. Jagoda Srša 
7. Smiljana Nedeljko 
 
 U Komisiju za javne programe imenuje se 
1. Davor Fileš 
2. Ivana Maltar 
3. Davor Dokleja 
4. Igor Baksa 
5. Emil Marcijuš 
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b) Rješenje o imenovanju Vijeća za prevenciju Grada Čakovca 

 U Vijeće za prevenciju Grada Čakovca imenuju se: 
1. Mario Medved, zamjenik gradonačelnika, predsjednik Vijeća za prevenciju 
2. Krešimir Jurčević, načelnik I. policijske postaje Čakovec, zamjenik predsjednika  
3. Dražen Barić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, član 
4. Narcisa Slugan, dr. med., školska medicina, član 
5. Zoran Lukman, predstavnik Državnog inspektorata, ispostava Čakovec, član 
6. Darko Palačić, predstavnik zaštitarske tvrtke Alzas, član 
7. Davor Dokleja,  voditelj Cezam-a, član 
8. Ivan Štefičar, član Vijeća Turističke zajednice Grada Čakovca, član 
9. Franciska Četković, predstavnica Centra za socijalnu skrb Čakovec, član 
10.  Mia Cingesar, predstavnica Međimurske županije, član 
11.  Toni Fažon, predstavnik građana, član 
12.  Slobodan Veinović, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, član 
13.  Nataša Jalšovec – Tomašić, predstavnica policije, član. 

 
 

c) Rješenje o izmjeni Rješenja o Komisiji za davanje u zakup krovova zgrada u 
vlasništvu Grada Čakovca 

 U Rješenju o imenovanju Komisije za davanje u zakup krovova zgrada u 
vlasništvu Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 5/12) mijenja se točka 1. te glasi: 
„1. Mario Medved, bacc. ing. tech. inf.  – za predsjednika,“ 
 
 
Točka 8. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju: 

a) Zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca 
b) Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca  

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
  
Stjepan Kovač: 
Točka 8. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada 
Čakovca i Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje. Tu smo znači mijenjali neka imena. Dal ima kakvih pitanja? Ako ne, upućujem 
Gradskom vijeću na donošenje.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke:  
 

a) Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

      b) Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca    
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
 
Točka 9. Upućivanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad 
Čakovec za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje  
 
Stjepan Kovač: 
Točka 9. Upućivanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 
2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje. To znate kao i svake godine ide taj 
Plan gospodarenja. Dal ima tu kakvih pitanja? Ako nema, upućujem Gradskom vijeću na 
usvajanje. 
 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
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Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2012., 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
 
Točka 10. Donošenje Zaključka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području MO 
Štefanec  
 
Stjepan Kovač: 
Točka 10. donošenje Zaključka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području MO 
Štefanec. Znači proširenje na Štefanec. Dal tu ima kakvih pitanja? Ako ne, dajem točku 10. 
na donošenje Gradskom vijeću. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
Do provedbe postupka za davanje koncesije, obavljanje dimnjačarskih poslova 

na području MO Štefanec povjerava se privremeno do 31.12.2013., Dimnjačarskom 
obrtu Zdravko Zver  iz Strahoninca. 
 Dimnjačarski obrt Zdravko Zver, obvezan je poslove obavljati u skladu sa 
Zakonskim propisima koji reguliraju područje dimnjačarstva i Odlukom o obavljanju 
dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca s pripadajućim cjenikom. Za 
navedeno vremensko razdoblje od 01.07. – 31.12.2013. dužan je plaćati mjesečnu 
naknadu za koncesiju u iznosu od 350,00 kuna.  
 Raspisuje se natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 
u mjesnom odboru Štefanec, na vremenski rok od 01.01.2014 – 24.07.2016.  

Imenuje se komisija za provedbu natječaja za dodjelu slobodne koncesije u 
sastavu: 

1. Mario Medved, zamjenik gradonačelnika Grada Čakovca 

2. Dražen Barić, pročelnik UO za komunalno gospodarstvo 

3. Ivica Pongrac, pomoćnik pročelnika za komunalno gospodarstvo 

4. Veselko Brkić, predstavnik „Međimurje plin“ d.o.o  

5. Robert Zver, predstavnik Udruženja obrtnika, sekcija dimnjačari. 
 
 
Točka 11. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:  

a) Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje  

b)  Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u predškolskih 
ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

c) Upućivanje prijedloga Odluke o realizaciji IPA projekta Dječjeg vrtića Čakovec 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

 
Stjepan Kovač: 
Točka 11. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama a) Plana mreže 
predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje, b) Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u 
predškolskim ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje i upućivanje 
prijedloga Odluke o realizaciji IPA projekta Dječjeg vrtića Čakovec Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. Dal tu ima kakvih pitanja? Ako ne, upućujemo točku 11. a), b) i c) 
Gradskom vijeću na donošenje. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke:  
 

Prijedlog Odluke o izmjenama Plana mreže predškolskih ustanova na području 
Grada Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
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Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja 
boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju realizacije IPA projekta Dječjeg vrtića Čakovec 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
Točka 12.  Upućivanje:  

a) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2012. 
b) Godišnjeg financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2013. 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na prihvaćanje  
 
Stjepan Kovač: 
Točka 12. upućivanje a) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 
2012., b) Godišnjeg financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2013. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na prihvaćanje. Dal tu ima kakvih pitanja? Ako ne, 
upućujem točku 12. a) i b) Gradskom vijeću Grada Čakovca, na prihvaćanje. 
 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke 

a) Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za period od 01.01. 
do 31.12.2012., jednoglasno usvojeno na sjednici Skupštine VZG Čakovca 
održanoj 20. travnja 2013. u Žiškovcu, upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na prihvaćanje. 

b) Godišnji financijski plan Vatrogasne zajednice Grada Čakovca, br. 004-5/2013., 
od 20. travnja 2013., donesen na sjednici Skupštine Vatrogasne zajednice 
Grada Čakovca održane 20. travnja 2013, upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na prihvaćanje. 

 
 
Točka 13. Donošenje Zaključka:  

a) financiranju prijevoza učenika iz naselja Štefanec  
b) produženom boravku  

 
Stjepan Kovač: 
Materijal uz točku 13. donošenje Zaključka o financiranju prijevoza učenika iz naselja 
Štefanec i b) produženom boravku. Znači tu sam donio odluku o financiranju prijevoza 
učenika iz naselja Štefanec koji je pristupio Gradu Čakovcu i o produženom boravku te djece 
u školama. Dal ima kakvih pitanja? Ako ne, prihvaćamo točku 13. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke:  
 

a) Odobrava se financiranje prijevoza učenika iz naselja Štefanec koji pohađaju 
OŠ Ivanovec, u školskoj 2013/2014. godini, sredstvima iz Proračuna Grada 
Čakovca. 

b) Odobrava se financiranje prijevoza učenika iz naselja Štefanec koji pohađaju 
OŠ Ivanovec, u školskoj 2013/2014. godini, sredstvima iz Proračuna Grada 
Čakovca. 

 
 
Točka 14. Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD Vatrogasne 
zajednice grada Čakovca 
 
Stjepan Kovač: 
Točka 14. donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD Vatrogasne zajednice 
Grada Čakovca. Tu imenujem gospodina Željka Besedića za zapovjednika Vatrogasne 
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zajednice Grada Čakovca i Roberta Meglića za zamjenika zapovjednika na vrijeme od 4 
godine. Dal ima kakvih pitanja? 
 
Mario Medved: 
Imam ja. Samo sekundu. 
 
Stjepan Kovač: 
Gospodin Mario. 
 
Mario Medved: 
Ja se ispričavam. Tu se potkrala greška. Znači u našem Zahtjevu za potvrđivanje smo naveli 
da mora biti sukladno članku 30. Zakona o vatrogastvu, ali izostavili smo članak 17., dakle 
trebalo bi dodati samo „i u članku 17“. Evo. 
 
Stjepan Kovač: 
Ok, zahvaljujem. Prihvaćamo prijedloge. Nek se uvrste u točku i donosim takvu odluku.  
 

Potvrđuje se Odluka Skupštine Vatrogasne zajednice grada Čakovca o 
imenovanju ŽELJKA BESEDIĆA za zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Čakovca 
te ROBERTA MEGLIĆA za zamjenika zapovjednika, na vrijeme od 4 godine.  
 
 
Točka 15. Donošenje Zaključka o isplati troškova izborne promidžbe 
 
Stjepan Kovač: 
Točka 15. donošenje Zaključka o isplati troškova izborne promidžbe. To je također odluka 
koju donosi gradonačelnik. To ste ovog časa dobili na stole. Ja se nadam da imate svi. to je 
zakonska odluka koju, nažalost, moramo donijeti. Zadnja varijanata koja se izračunavala je 
ova. Dal ima tko kakvih pitanja oko te odluke? Ako ne, ja ju evo donosim. I to je to. 
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Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

 
 
 
 

NAKNADA TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR  
GRADONAČELNIKA (25.000,00 kn max. iznos) 

Za kandidata                                        Osvojeno  
                                                               glasova 

Iznos 

STJEPAN KOVAČ 52,82% 25.000,00 kn 

TOMISLAV NOVINŠČAK 21,55% 10.199,74 kn 

DENIS ŠARIĆ 10,80% 5.111,70 kn 

dr. sc. PREDRAG KOČILA 10,29% 4.870,32 kn 

    45.181,76kn 

 
 
Stjepan Kovač: 
Zahvaljujem vam na pažnji. U 9 sati i 20 minuta evo zaključujem stručni kolegij 
gradonačelnika. Hvala.  
 
 
KLASA: 021-05/13-01/173 
URBROJ: 2109/2-01-13-02 
Čakovec, 06. lipanj 2013. 
 

            PROČELNIK      GRADONAČELNIK 
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.    Stjepan Kovač, bacc.ing.comp. 
 

NAKNADA TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBORE ČLANOVA  
PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) 

SAMOUPRAVE (3.000,00 kn po vijećniku) 

Broj 
vijećnika 

Iznos Naziv političke stranke 

6 18.000,00 kn Socijaldemokratska  partija Hrvatske - SDP  

3 9.000,00 kn Hrvatski LABURSTI 

2 6.000,00 kn Hrvatska narodna stranka - HNS 

2 6.000,00 kn Hrvatska stranka umirovljenika -HSU 

2 6.000,00 kn Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 

1 3.000,00  kn Hrvatska seljačka stranka - HSS 

1 3.000,00 kn Međimurski demokratski savez- MDS 

1 3.000,00 kn Hrvatska  socijalno – liberalna  stranka - HSLS 

1 3.000,00 kn Hrvatska demokršćanska stranka - HDS 

1 3.000,00 kn HRAST 

1 3.000,00 kn dr. sc. Predrag Kočila 

21 63.000,00 kn   


