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Z A P I S N I K 
 

s 03. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 03. listopada 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, pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca i prvi potpredsjednik Gradskog 
vijeća Nenad Hranilović. 

Stručnom kolegiju prisustvovali su: zamjenici gradonačelnika Grada Čakovca Mario 
Medved, bacc. ing. tech. inf. i Romano Bogdan, 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, voditeljica 
Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec., te prvi potpredsjednik Gradskog 
vijeća Nenad Hranilović. 
 
Stjepan Kovač:  
Pozdravljam evo, sve prisutne na stručnom kolegiju gradonačelnika, posebno bih pozdravio 
prvog potpredsjednika gradskog vijeća Nenada Hranilovića, sedmu silu – prisutne medije, 
pročelnike, a isto tako i moje zamjenike. Pa evo, možemo po dnevnom redu. Dnevni red i 
materijale imate. Oni su i na internetu dostupni za sve koji žele vidjeti, pa možemo krenuti po 
dnevnom redu.  
 

Gradonačelnik i zamjenici usvajaju Izvod iz zapisnika sa 2. stručnog kolegija 
gradonačelnika. 
 

Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Upućivanje prijedloga Odluke o:  
a) naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca; 
b) izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih 
ustanova;  
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
2. Upućivanje prijedloga Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
3. Upućivanje prijedloga Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje   
4. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o držanju stoke i 

peradi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
5. Upućivanje prijedloga Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova 

stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje  

6. Upućivanje Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba u 
tehničkoj kulturi Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

7. Upućivanje prijedloga prethodne Suglasnosti na:  
a) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Čakovec; 
b) prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čakovec  

 Gradskom vijeću Grada Čakovca  
8. Upućivanje prijedloga prethodne Suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Pučkog 

otvorenog učilišta Čakovec  
9.  Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec  
10.  Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju, osnivanju:  
a) Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec; 



 2 

b) Odbora za poljoprivredu i turizam 
Gradskom vijeću Grada Čakovca  
11. Upućivanje prijedloga Odluke o produženju ulice Putjane Gradskom vijeću Grada 

Čakovca na donošenje  
12. Upućivanje Odluke o usvajanju Aneksa Sporazumu o podjeli imovine između  Općine 

Mala Subotica i Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
13. Donošenje Zaključka o pripajanju dimnjačarskog rajona Štefanec  
14. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Dodatka Sporazumu o osnivanju Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
15. Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Savska Ves  
16. Donošenje Zaključka o zimskoj službi  
17. Donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti  
18. Donošenje Zaključka o izmjenama Suglasnosti Dječjem vrtiću  
19. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju: 
a)  Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća Grada Čakovca; 
b) Plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite za Grad Čakovec   
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
20. Imenovanje Tima za energetsku učinkovitost u Gradu Čakovcu  
21. Imenovanje Komisije za procjenu vrijednosti komunalne imovine  
22. Upućivanje prijedloga Odluke o predlaganju suca porotnika Županijskog suda u 

Varaždinu 

 

Točka 1. Upućivanje prijedloga Odluke o:  
a) naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca; 
b) izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih 
ustanova;  
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

Stjepan Kovač: Kao što ste vidjeli s točke 1. dnevnog reda, pod a) u nadzornim odborima 
idu izmjene naknada, to je ono što smo i predlagali, da ustrajemo u štednji i dalje gledamo 
način kako da prišparamo svaku kunu u ovim teškim vremenima. Pa tu vidite da su naknade 
smanjene trgovačkim društvima i predsjednicima i članovima, a isto tako dodana je i jedna 
bitna rečenica: „Isplata naknade s prethodnog stavka ovog članka vrši se isključivo po 
prisustvovanju sjednici. I nadzorni odbor može održati najviše jednu sjednicu mjesečno.“ 
Prije su neka društva i ustanove imale da bez obzira bili na nadzornom odboru ili upravnom 
vijeću dobivala se naknada, sad smo tu odluku malo izmijenili. Znači, da bi se dobila 
naknada, treba biti član prisutan i učestvovati u radu tog društva ili ustanove. Kod b) tu ima 
financijskih izmjena, ali izmjena u smislu da se naknada također samo plaća po sjednici koja 
može biti jednom mjesečno. Otvaram raspravu po ovoj točki.  

 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke:   

a) Prijedlog Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava 
Grada Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u upravnim 
vijećima gradskih ustanova upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje. 
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Točka 2. Upućivanje prijedloga Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

Stjepan Kovač: Tu znate da stupanjem na snagu Zakona o pravu na pristup informacijama 
potrebno je uskladiti Odluku o ostvarivanju prava na pristup informacijama. Sve informacije 
se znači moraju objavljivati na internetskim stranicama Grada Čakovca, također godišnji plan 
normativnih aktivnosti sa planom savjetovanja o nacrtima prijedloga općih akata, sukladno 
Zakonu, opći akti, nacrti općih i drugih akata, trebaju se dostavljati Hidri. Ono što moram 
napomenuti uz ovu točku da sve što je u ovoj Odluci, Grad Čakovec već primjenjuje odavno, 
možemo se pohvaliti da smo mi znači ispred ove Odluke, da smo Grad koji je već duže jedan 
od gradova koji je po transparentnosti na samom vrhu već duže vrijeme i znate da mi već 
dugi niz godina imamo tu moju kolegicu, suradnicu gospođu Dragicu Kemeter, koja je 
službenik za informiranje u Gradskoj Upravi, znači ovime se možemo pohvaliti i da smo 
ispred ovoga što je stupilo na snagu Zakona. Otvaram raspravu po ovoj točki.  

 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:   

 Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 

Točka 3. Upućivanje prijedloga Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju 
drugih prostora Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

Stjepan Kovač: To je odluka koju Grad mora donijeti, ono što mogu reći je da Grad ima 
trenutno nekih šesnaest prostora, ostale smo već sve izgubili denacionalizacijom, neki su u 
postupku denacionalizacije. Tu točku ćemo uskladiti sa zakonom i potrebno je da postupamo 
po preporukama unutarnje revizije. Dajem ovu točku na raspravu. Ako ima kakvih dopuna ili 
primjedba. 

 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:   

 Prijedlog Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 

Točka 4. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama o držanju stoke i 
peradi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

Stjepan Kovač: Ono što je u ovoj točki bitno za izdvojiti i za reći da je zadnje bilo po kojoj se 
radilo četvrto izdanje priručnika veterinarskog iz 1989. godine. Na prošlom vijeću ste čuli 
preporuku gradskog vijećnika Kočile da se to promijeni i sad smo stavili da se znači, koriste 
uvjeti iz šestog izdanja veterinarskog priručnika koji je izdan 2012. godine. Tako da, evo, 
otvaram raspravu po ovoj točki. 

 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:   

 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama o držanju stoke i peradi upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
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Točka 5. Upućivanje prijedloga Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje 
troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje  

Stjepan Kovač: Ovu točku donosimo zbog čestih izmjena i dopuna zakona koji se odnosi na 
socijalnu skrb i sustav socijalnih naknada. Postojeću Odluku o novčanim pomoćima iz 
proračuna Grada Čakovca, mijenjamo ovom Odlukom. S time da bih još dodao, treba 
ispraviti u članku 5. Odluke u stavku 2, mijenjaju se riječi „članka“, upisuje se riječ „stavka“: 
To je evo prijedlog, malo smo predvidjeli nešto, pa je došao prijedlog Odbora za društvene 
djelatnosti, koji prihvaćam. Otvaram raspravu po ovoj točki.  

 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:   

Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje, s time da se u čl. 5 stavku 2 Odluke umjesto riječi „članka“ 
upisuje riječ „stavka“. 

 

Točka 6. Upućivanje Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih 
potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje 

Stjepan Kovač: Prema članku 20. Zakona o tehničkoj kulturi, Gradsko vijeće Grada 
Čakovca kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, donosi program javnih 
potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca, za sljedeću godinu, zajedno s godišnjim 
proračunom. To je kao i svake godine, tako i ove godine donosimo. Otvaram raspravu po 
ovoj točki. 

 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:   

 Prijedlog Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih 
potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. 

 

Točka 7. Upućivanje prijedloga prethodne Suglasnosti na:  

a) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Čakovec; 
b) prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čakovec  
Gradskom vijeću Grada Čakovca 
 
Stjepan Kovač: Oni su trenutno mijenjali svoje Pravilnike i Statut, to ide sa stupanjem na 
snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, te 
stupanjem na snagu Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca. 
bilo je potrebno znači uskladiti Statut i Pravilnik Dječjeg vrtića Čakovec, Upravno vijeće vrtića 
sa ravnateljicom je to napravilo i prijedlog je dat nama u Grad.  
 
 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke: 
 

a) Prijedlog prethodne Suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Dječjeg vrtića Čakovec upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
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b) Prijedlog prethodne Suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čakovec upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca. 

 
 
 

Točka 8. Upućivanje prijedloga prethodne Suglasnosti na izmjene i dopune Statuta 
Pučkog otvorenog učilišta Čakovec  
 
Stjepan Kovač: Također sukladno Statutarnoj Odluci o izmjenama i dopunama Statuta 
Grada Čakovca, Pučko otvoreno učilište uskladilo je svoj Statut sa statutom Grad Čakovca, 
također su usklađeni odjeli Pučko otvorenog učilišta sa zakonima, kojima se uređuje 
djelatnost Pučkog otvorenog učilišta, to su Zakon o ustanovama i Zakon o pučkim otvorenim 
učilištima. Taj Prijedlog mi upućujemo Gradskom vijeću kao takav na usvajanje. Otvaram 
raspravu po ovoj točci. 
 
 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 

 Prijedlog prethodne Suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Pučkog otvorenog učilišta Čakovec upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca. 

 
 
Točka 9. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ 
Čakovec  
 
Stjepan Kovač: Kao što znate, ravnateljici knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“, gospođi 
Ljiljani Križan ističe mandat. Upravno vijeće Knjižnice je raspisalo natječaj za ravnatelja, za 
novo mandatno razdoblje od 4 godine. Pristigla je samo jedna zamolba, i to gospođe Ljiljane 
Križan, ona je pozitivno prihvaćena od Upravnog vijeća i kao takva je poslana u Grad da se 
da na Gradsko vijeće. Otvaram raspravu po ovoj točci. 
Mi imenujemo ravnateljicu knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“, gospođu Ljiljanu Križan, te 
takvu Odluku o imenovanju dajem Gradskom vijeću na donošenje. Pardon, to je moje. Znači, 
ja imenujem gospođu Ljiljanu Križan za ravnateljicu knjižnice „Nikole Zrinski“ na iduće 
mandatno razdoblje od 4 godine. Počevši od 01. prosinca 2013. do 01. prosinca 2017. 
godine. Čestitam gospođi Križan. Nadam se da će i ove 4 godine dalje savjesno i kvalitetno 
obavljati svoj posao. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeću Odluku:  

Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar iz Čakovca, Stjepana Radića 26, imenuje se 
ravnateljicom Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec na mandatno razdoblje od 4 godine, 
od 1. prosinca 2013. do 1. prosinca 2017. 

 
Točka 10. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju, osnivanju:  
 
a) Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec; 
b) Odbora za poljoprivredu i turizam 
Gradskom vijeću Grada Čakovca  
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Stjepan Kovač: Znači pod a) Upravno vijeće Centra za kulturu, imenuje se na vrijeme od 4 
godine, nisu se imenovali prije kad smo imenovali jer im je još mandat trajao, sad  smo 
imenovali 4 nova člana, jedan se imenuje iz redova zaposlenika, a pod b) Odbor za 
poljoprivredu i turizam, to je nešto novo, što smo evo, dolaskom na vlast u ovom mandatu, 
odlučili moji zamjenici i ja zajedno s pročelnicima Gradske Uprave, da napravimo jedan 
odbor jer mislimo da postoji potreba, s obzirom da se Grad Čakovec sastoji od mjesnih 
odbora gdje ima poljoprivrednih proizvođača i ljudi kojih se bave poljoprivredom, tako da smo 
smatrali da tim ljudima treba pomoći, a i da malo poboljšamo turizam. Zbog toga smo i složili 
ovaj Odbor za poljoprivredu i turizam, tu imenujemo 5 člana unutra u taj odbor i nadamo se 
da će u ovom mandatu s tom odborom malo aktivnije se baviti i Grad i gradski djelatnici, ali i 
ovi ljudi i poljoprivredom i turizmom. S time da tu Odbor za poljoprivredu i turizam imenuje se 
dr. sc. Predrag Kočila, to se mijenja, predsjednik bude Marijana Fabić - Rusak, a Predrag 
Kočila će biti član. Tu je došlo do malih izmjena, nakon konzultacije sa članovima Odbora.  

 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke: 
  

Prijedlog Odluke o imenovanju, osnivanju:  
a) Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje 
b) Odbora za poljoprivredu i turizam upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje, s time da se u članku 1. Odluke mijenja stavak 3 te glasi: 
„1. Marijana Fabić-Rusak, dr. vet. med. – za predsjednicu 
2. dr. sc. Predrag Kočila – za člana 
3. Gordan Vrbanec, ing. el. – za člana 
4. Renata Hrastić, mag. ing. hort. – za člana 
5. Josip Požgaj – za člana.“ 
 

Točka 11. Upućivanje prijedloga Odluke o produženju ulice Putjane Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje  

Stjepan Kovač: I sami znate na području poslovno – gospodarske zone Martane, izgrađena 
je nova dionica ceste, koja se u smjeru sjevero – zapada nastavlja na ulicu Putjane te se 
proteže u dužini od nekih 600 metara gdje se spaja na Kalničku ulicu. Tu novo izgrađenu 
dionicu ulice potrebno je imenovati te se sastala Komisija za ulice, koja predlaže da se ta 
ulica imenuje istim imenom ulice na koju se nastavlja, odnosno čiji je produžetak, a to je ulica 
Putjane. Pa kao takvu donosim da se ta novoizgrađena ulica u poslovno – gospodarskoj zoni 
Martane naziva ulica Putjane. Dajem na raspravu.  

 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 

 Prijedlog Odluke o produženju ulice Putjane upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. 

Točka 12. Upućivanje Odluke o usvajanju Aneksa Sporazumu o podjeli imovine 
između Općine Mala Subotica i Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje  

Stjepan Kovač: Ono što je u ovoj točci bitno, i sami znate da je to Aneks o sporazumu koji 
su sklopili općina Mala Subotica i Grad Čakovec, kad se Štefanec pripajao Gradu Čakovcu, 
ono što je trebalo dodati u Aneksu Sporazuma je rečenica „Između Općine Mala Subotica i 
Grada Čakoveca nema nikakvih daljnjih međusobnih obaveza i potraživanja između Grada 
Čakovca i Općine Mala Subotica, a vezano uz priključenje naselja Štefanca Gradu Čakovcu“. 
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Znači, uz nikakvih daljnjih potraživanja i međusobnih obaveza između Općine i Grada nema 
šta se tiče naselja Štefanec.  

 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
 Prijedlog Odluke o usvajanju Aneksa Sporazumu o podjeli imovine između 
Općine Mala Subotica i Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca 
na donošenje.  

 

Točka 13. Donošenje Zaključka o pripajanju dimnjačarskog rajona Štefanec  

Stjepan Kovač: Sami znate da imam i dva zamjenika, pa bih, evo dao riječ Mariu Medvedu, 
pa neka on predstavi ovu točku, izvoli.  

Mario Medved: Lijep pozdrav svima, na početku. Dakle, radi se o tome da je naselje 
Štefanec pripojeno Gradu Čakovcu 17. travnja 2013. godine i mi imamo obvezu da naselje 
Štefanec priključimo dimnjačarskom području. Ovo je Zaključak kojim se naselje od 01. 
siječnja 2014. godine priključuje trećem dimnjačarkom području, na kojem koncesiju za 
obavljanje tih istih poslova obavlja dimnjačarski obrt „Ivan Zver“ iz Čakovca.  

Stjepan Kovač: Otvaram raspravu po ovoj točki dnevnog reda.  

 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 

Naselje Štefanec se od 01.01.2014. godine priključuje III dimnjačarskom 
području, na kojem koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada 
Čakovca obavlja dimnjačarski obrt Ivan Zver iz Čakovca, Putjane 89. 

Nositelj koncesije na III dimnjačarskom području dužan je plaćati mjesečnu 
naknadu za koncesiju u iznosu od 350,00 kuna, za  područje naselja Štefanec što u 
ukupnom iznosu za III dimnjačarsko područje iznosi 46.050,00 kuna godišnje. 
 Stavlja se van snage točka III. i IV. Zaključka KLASA: 021-05/13-01/153, 
URBROJ: 2109/2-01-13-03, Čakovec, 4. srpnja 2013. 
 

Točka 14. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Dodatka Sporazumu o 
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje  

Stjepan Kovač: Također dajem riječ svojem zamjeniku, gospodinu Mariu Medvedu.  

Mario Medved: Dakle, radi se o Aneksu Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe 
Čakovec, iz razloga što je Grad Mursko Središće izašao iz ovog Sporazuma, dakle, radi se o 
novom Aneksu gdje je 16 suosnivača, ne više 17, a osnivačka prava u iznosu od 6,04 posto 
od Grada Mursko Središće, proporcionalno preuzimaju ovih 16 suosnivača.  

Stjepan Kovač: Otvaram raspravu po ovoj točki dnevnog reda.  

 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
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 Prijedlog Odluke o prihvaćanju Dodatka Sporazumu o osnivanju Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovec od 3. listopada 2011. upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje. 

Točka 15. Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Savska Ves  

Stjepan Kovač: Dajem riječ gospodinu Mariu. 

Mario Medved: Dakle, to je nastavno na zahtjev DVD-a Savske Ves, na njihovoj sjednici 
Skupštine, održanoj 25. srpnja 2013., za zapovjednika dobrovoljnog vatrogasnog društva, 
izabran je gospodin Bolarić Darijan na mandat od 4 godine te oni sukladno Zakonu o 
vatrogastvu traže potvrđivanje izabranog zapovjednika.  

Stjepan Kovač: Otvaram raspravu. 

 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 

 Potvrđuje se Odluka Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Savska Ves 
o imenovanju DARIJANA BOLARIĆA za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Savska Ves na vrijeme od 4 godine. 
 

Točka 16. Donošenje Zaključka o zimskoj službi  

Stjepan Kovač: Dajem riječ gospodinu Mariu Medvedu. 

Mario Medved: Evo, to je isto temeljem Zakona o cestama, Zakona o komunalnom 
gospodarstvu i Odluke o održavanju i uređenju naselja Čakovec, Grad Čakovec dužan je 
održavati prometnice na svom području, u što spada redovito čišćenje snijega i leda u 
zimskim uvjetima, dakle, ovdje je zaključak da čišćenje snijega na prometnicima u 
nadležnosti Grada Čakovca tijekom zimske službe, odnosno tijekom zime 2013./2014. vršit 
će tvrtke „TEGRA d.d.“ iz Čakovca, odnosno „TEGRA d.o.o.“ iz Čakovca, gradsko 
komunalno poduzeće „ČAKOM“ te obrt „Patafta i sinovi“. Isto tako, mi smo dužni u svrhu 
nadzora, kontrole i koordinacije tijekom obavljanja poslova čišćenja snijega i leda na 
prometnicama i drugim javnim površinama u nadležnosti Grada, imenovati stožer zimske 
službe Grada Čakovca i eto, on je imenovan u sastavu, Mario Medved za predsjednika 
stožera, Dražen Barić za zamjenika, Ivica Pongrac za zamjenika, Vedran Biševac, Rino 
Megla, Vlado Jezernik i Ivan Zadravec za člana Stožera zimske službe Grada Čakovca.  

Stjepan Kovač: Otvaram raspravu po ovoj točki dnevnog reda.  

 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 

Čišćenje snijega na prometnicama u nadležnosti Grada Čakovca, tijekom zime 
2013/2014 vršit će tvrtke: 

1. TEGRA d.d., Mihovljanska 70, Čakovec 
2. GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljanska 72, Čakovec 
3. OBRT – PATAFTA I SINOVI, Poljska 6, Strahoninec. 

 U svrhu nadzora, kontrole i koordinacije tijekom obavljanja poslova čišćenja 
snijega i leda na prometnicama i drugim javnim površinama u nadležnosti Grada, 
imenuje se Stožer zimske službe grada Čakovca u sastavu: 

1. Mario Medved, zamjenik gradonačelnika grada Čakovca za predsjednika 
Stožera 

2. Dražen Barić, pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, za zamjenika 
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3. Ivica Pongrac, pomoćnik pročelnika UO za komunalno gospodarstvo, za 
zamjenika 

4. Vedran Biševac, viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i javnu 
nabavu, za člana 

5. Rino Megla, referent za prometno redarstvo, za člana 
6. Vlado Jezernik, referent za prometno redarstvo, za člana 
7. Ivan Zadravec, viši referent za komunalno redarstvo, za člana 

 Za poslove nadzora i kontrole te aktivnog i pasivnog dežurstva članovima 
stožera zimske službe predlaže se isplata jednokratne naknade u neto iznosu od 
3.000,00 kuna. 

Prihvaća se Izvedbeni program rada zimske službe 2013/14 za nerazvrstane 
ceste u nadležnosti Grada Čakovca.   

 

Točka 17. Donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti  
a) pomoćnici u nastavi 
b) studenti Štefanec 
c) natječaj za stipendije 
d) zamolbe studenata 

Stjepan Kovač: Tu bih dao riječ svom drugom zamjeniku, gospodinu Romanu Bogdan. 

Romano Bogdan: Evo, tu imamo 4 Zaključka, a prvi Zaključak je da će Grad Čakovec 
financirati troškove mentorstva  i polaganja stručnog ispita za pomoćnike u nastavi učenicima 
osnovnih škola kojima je osnivač Grad Čakovec. Osnovne škole na području Grada planiraju 
angažirati ukupno 36 pomoćnika u nastavi i osobnih pomoćnika učenicima koji su dobili 
rješenje Ureda državne uprave. Od spomenutih 36 pomoćnika, 22 pomoćnika bit će 
angažirano u sklopu Programa za zapošljavanje, znači tu će Grad sufinancirati, a drugih 14 
pomoćnika škole će angažirati u suradnji sa organizacijama civilnog društva, tj. udrugama, 
Udruga za sindrom Down Međimurske županije, Udruga tjelesnih invalida u Međimurju, 
Udruga pogled društva distrofičara, Međimurska udruga za rad i intervenciju i drugim 
Udrugama koje su zainteresirane za volontiranje.  
Drugi Zaključak je u vezi stipendija. Budući da smo potpisali da Štefanec je ušao u sustav 
Grada Čakovca, studenti koji su iz Štefanca, koji su imali pravo na stipendije u Općini Mala 
Subotica prije, Grad Čakovec preuzima te obaveze i sufinancira, stipendira te studente i dalje 
iz sredstava Grada Čakovca.  
Treći Zaključak je tekst natječaja za dodjelu stipendija Grada Čakovca, za školsku godinu 
2014. i 2015., natječaj je kao i svake godine, a objavit će se sredinom mjeseca listopada. I 
četvrti Zaključak se isto odnosi na stipendije, a to su Odluke zapravo o pravima studenata 
koji su završili školovanje, a kojima se odmrzava status koji su zamrznuli jer su pauzirali na 
fakultetu. Molim gradonačelnika da donese Odluke o nastavku stipendiranja.  

Stjepan Kovač: Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovim Zaključcima.  

 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke: 

a) Grad Čakovec financirati će troškove mentorstva i polaganja stručnog ispita za 
pomoćnike u nastavi učenicima osnovnih škola kojima je osnivač Grad Čakovec u 
ukupnom iznosu od 1.800,00 kuna po jednom pomoćniku godišnje, što za 22 
pomoćnika u nastavi u školskoj 2013/2014. iznosi ukupno 39.600,00 kuna.  

 
b) Preuzima se obveza stipendiranja studenata iz naselja Štefanec sukladno 

Odluci o stipendiranju studenata. 
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c) Prihvaća se tekst natječaja za dodjelu stipendija Grada Čakovca, za 

akademsku 2013./2014., redovnim studentima na preddiplomskim, integriranim i 
diplomskim studijima. Natječaj iz točke 1. ovog Zaključka objaviti će se najranije u 
drugoj polovici mjeseca listopada 2013.  
 

d) Studentima Aliti Bukurije, Maji Vurušić, Taniti Kutnjak, Nikoli Petričević, Željki 
Kelkedi, Denisu Petričeviću, Petri Vargek i Martini Sršan priznaje se rok stjecanja 
diplome. Studenti nemaju obvezu povrata iznosa primljene stipendije. 
 Ukoliko studenti Denis Lesjak, Vanja Žganec i Ana Ciglarić ne dostave do 31. 
listopada 2013. službeno obrazloženje imaju obvezu povrata iznosa primljene 
stipendije. Ukoliko studentica Andreja Varga do 31. listopada 2013. ne dostavi potvrdu 
o volontiranju tijekom 2012., ima obvezu povrata određenog iznosa stipendije. Student 
Igor Igrec ima pravo dostaviti zamolbu za umanjenom utvrđenom ratom povrata, u 
potpisanom Sporazumu o vraćanju stipendije te će se nakon toga izvršiti izmjena u 
navedenom Sporazumu. Student Dražen Vrbanec ima obvezu povrata 60% iznosa 
primljene stipendije. Student Renato Gajski ima obvezu povrata iznosa primljene 
stipendije od 2016. 
 Studentici Tanji Horvat odobrava se nastavak primanja stipendije. Ugovor se 
potpisuje od 1. godine studija. Isplata stipendije se obustavlja u akademskoj 
2013/2014. Ukoliko studentica dostavi potvrde o redovnom upisu u 2. godinu studija 
za 2014/2015., isplata stipendije započinje od listopada 2014. Studentica ima obvezu 
povrata ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti potpisanog ugovora za studij medicine u 
Zagrebu. Prihvaća se promjena studija studentice Ive Matotek. Ugovor se potpisuje od 
1. godine studija. Isplata stipendije se obustavlja u akademskoj 2013/2014. Ukoliko 
studentica dostavi potvrde o redovnom upisu u 2. godinu studija za 2014/2015, isplata 
stipendije započinje od listopada 2014. Studentica ima obvezu povrata ukoliko nisu 
zadovoljeni uvjeti potpisanog Ugovora za studij medicine u Zagrebu. Ugovor za studij 
medicine potpisuje se od 2014/2015. 
 

Točka 18. Donošenje Zaključka o izmjenama Suglasnosti Dječjem vrtiću  

Stjepan Kovač: Dajem riječ gospodinu Romanu. 

Romano Bogdan: Pa tu je samo usklađivanje sa Odlukom o zakupu poslovnog prostora koji 
smo imali u točci 3. danas, dnevnog reda gdje se daje u Zakup zakupcima čija je djelatnost u 
sklopu sportskog, kulturno i rekreacijskog sadržaja, prostor dječjeg vrtića u Čakovcu.  

Stjepan Kovač: Zahvaljujem, otvaram raspravu.  

 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 

Prihvaća se prijedlog izmjene Suglasnosti Grada Čakovca, KLASA: 021-05/12-
01/71, URBROJ: 2109/2-01-12-011 od 03. svibnja 2012. i usklađenje sa pozitivnim 
zakonskim odredbama na način da se ista mijenja tako da:  

U točci I. riječi: «daje u zakup zakupnicima čija je djelatnost u sklopu 
sportskog, kulturnog i rekreacijskog sadržaja» zamjenjuju se riječima: «daje se na 
korištenje korisnicima čija je djelatnost u sklopu sportskog, kulturnog, rekreacijskog i 
drugog sadržaja primjerenog prostoru dječjeg vrtića.»    

U točki II. riječi «u zakup» zamjenjuju se riječima «na korištenje», a riječi: «a 
daju se u zakup» zamjenjuju se riječima : «a daju se na korištenje» 

U točci III. riječi: «u zakup» zamjenjuju se riječima : «na korištenje». 
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U točci IV. riječi: «ugovor o zakupu» zamjenjuju se riječima: «ugovor o 
korištenju» 

Ostale odredbe Suglasnosti ostaju na snazi.  
 

Točka 19. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju: 
a)  Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća Grada Čakovca; 
b) Plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite za Grad Čakovec   
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

Stjepan Kovač: Dajem riječ gospodinu Medvedu. 

Mario Medved: Pa evo, dakle, tu se radi o našoj zakonskoj obvezi, s obzirom da je u 2013. 
godini došlo do izmjena u teritorijalnom ustroju pošto je naselje Štefanec ušlo u sastav Grada 
Čakovca. Grad Čakovec je temeljem Zakon o zaštiti i spašavanju dužan napraviti novu 
procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 
velikih nesreća za Grad Čakovec te Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite za Grad 
Čakovec, što je i učinjeno sa Defensorom. To je ustanova za obrazovanje odraslih te se, eto, 
ovakav prijedlog procjene i plana upućuje Gradskom vijeću na donošenje.  

Stjepan Kovač: Otvaram raspravu.  

 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 

Prijedlog Odluke o usvajanju:  
a) Procjene ugroženosti, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 

velikih nesreća za Grad Čakovec, 
b) Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za Grad Čakovec 
upućuju se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 

Točka 20. Imenovanje Tima za energetsku učinkovitost u Gradu Čakovcu  

Stjepan Kovač: Znači Grad Čakovec je imenovao Tim za energetsku učinkovitost. Imenuje 
se gospodin Velimir Kramarić, Roman Petrović i Vedran Biševac. Otvaran raspravu po ovoj 
točci.  

 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 

 U Tim za energetsku učinkovitost u Gradu Čakovcu imenuju se: 
1. Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb. – pomoćnik pročelnika za prostorno 

uređenje i gospodarstvo – za predsjednika, 
2. Roman Petrović, bacc. ing. aedeff. – stručni suradnik za komunalno 

gospodarstvo – za člana, 
3. Vedran Biševac, mag. ing. traff. – viši stručni suradnik za komunalno 

gospodarstvo i javnu nabavu – za člana. 

Točka 21. Imenovanje Komisije za procjenu vrijednosti komunalne imovine  

Stjepan Kovač: Također Grad imenuje Komisiju za procjenu vrijednosti komunalne imovine. 
Tu se imenuje, pod 1. Dražen Barić, pod 2. Ivica Pograc, pod 3. Vedran Biševac, pod 4. 
Saša Patafta i pod 5. Roman Petrović. Te osobe i tu Komisiju imenujem ja. Da li ima nekih 
pitanja, prijedloga po toj točci?  
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 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Rješenje: 

U Komisiju za procjenu vrijednosti komunalne imovine imenuju se: 
1. Dražen Barić, mag. ing. traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno 

gospodarstvo – za predsjednika, 
2. Ivica Pongrac, univ. spec. oec. – pomoćnik pročelnika za komunalno 

gospodarstvo – za člana, 
3. Vedran Biševac, mag. ing. traff. – viši stručni suradnik za komunalno 

gospodarstvo i javnu nabavu – za člana, 
4. Saša Patafta, univ. spec. traff. – viši stručni suradnik za javnu nabavu i 

komunalno gospodarstvo – za člana, 
5. Roman Petrović, bacc. ing. aediff. – stručni suradnik za komunalno 

gospodarstvo – za člana.  

 

Točka 22. Upućivanje prijedloga Odluke o predlaganju suca porotnika Županijskog 
suda u Varaždinu  

Stjepan Kovač: Kao što i sami znate, svake dvije godine ističe mandat, na dvije godine se 
bira, tako dosadašnjim porotnicima ističe mandat, pa moramo predložiti nove i izabrati. Tu su 
predloženi ljudi koje ćemo, evo..   

 Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 

 Prijedlog Odluke o predlaganju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu, 
upućujem Gradskom vijeću, na usvajanje.  

Stjepan Kovač: Time smo došli do kraja, iscrpili smo ovaj opširni dnevni red. Zahvaljujem 
svima na prisustvovanju, posebno, evo novinarima i vidimo se na Gradskom vijeću. Još bih 
najavio, znate da je konferencija za tisak, pa ako hoćete, ako ste svi tu, možemo kroz 15 
minuta napraviti konferenciju. U 9.30 minuta je završio stručni kolegij gradonačelnika.  

 

KLASA: 021-05/13-01/213 
URBROJ: 2109/2-01-13-03 
Čakovec, 03. listopad 2013. 
 

 

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

 


