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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 
s 10. Gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 01. srpnja 2010. u Gradskoj 

vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 09.00 sati 
 

Stručni kolegij je otvorio Gradonačelnik i konstatirao da je nazočna većina pročelnika 
upravnih tijela Grada Čakovca. Konstatirao je da su kolegiju nazočni i novinari. 
 

Stručnom kolegiju su bili prisutni: zamjenici gradonačelnika Grada Čakovca Zoran 
Vidović i Veselin Biševac, mag. ing., predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca - Gordan 
Vrbanec, ing. el., pročelnici upravnih odjela Uprave Grada Čakovca: mr. sc. prava Dragica 
Kemeter, Lidija Jaklin, mag. oec., Slobodan Veinović, mag. politologije, Nenad Hranilović, 
mag. oec., Antun Gjerapić, mag. ing. aedif., Ivica Pongrac, bac. ing. sigurnosti i zaštite. 
 

Gradonačelnik je konstatirao da su članovi stručnog kolegija na stol primili: 
 

- mišljenje Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Čakovca  
- dopunu dnevnog reda na način da se iza točke 1. stavlja nova točka:  
„Upućivanje prijedloga Odluke o izradi GUP-a i izradi DPU-a „BLOK HP-a i HT-a“ 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje“ 
- dopunu dnevnog reda na način da se iza točke 4. stavlja nova točka 5.: 
„Upućivanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje“ 
- dopunu materijalu uz točku 13.b dnevnog reda 

 
D N E V N I    R E D 

 
1) Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju DPU „Centar“, Ivanovec Gradskom vijeću 

Grada Čakovca na donošenje  
2) Upućivanje prijedloga Odluke o izradi GUP-a i izradi DPU-a „BLOK HP-a i HT-a“ 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
3) Donošenje Pravilnika o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava 

spomeničke rente  
4) Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje   
5) Upućivanje Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Gradskom vijeću Grada 

Čakovca na usvajanje  
6) Upućivanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010. 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
7) Upućivanje prijedloga Suglasnosti za zaduženje Čakri d.o.o. Čakovec Gradskom vijeću 

Grada Čakovca  
8) Međimurske vode d.o.o. :  

a) davanje Suglasnosti na odluke NO Međimurskih voda d.o.o. o akcijskim uvjetima 
plaćanja naknade i izvođenja priključka na kanalizacijski i vodoopskrbni sustav 
Međimurja 
b)  davanje Suglasnosti na promjenu cijene vodnih usluga  

9) Sporazum o preuzimanju otpada sa Piškornica d.o.o.  
10) Donošenje Zaključka o proširenju groblja u Ivanovcu  
11) Donošenje Zaključka za oslobođenje od naknade priključka na vodovod i kanalizaciju:  

a) Dean Mošmondor 
b) Alfa car d.o.o. Čakovec 

12) Donošenje Zaključka o uništavanju ambrozije  
13) Davanje naknadne Suglasnosti na Rješenje o korištenju grba Grada Čakovca za GKP 

„Čakom“ d.o.o. Čakovec  
12) Donošenje Zaključka o korisnicima i iznosu jednokratne potpore obrtnicima s područja       
      Grada Čakovca  
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13) Donošenje Zaključaka iz područja:  
      a) imovinsko pravnih djelatnosti  
      b) društvenih djelatnosti  
14) Razno 
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu. 
 
Točka 1.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju DPU „Centar“, Ivanovec Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o donošenju DPU „Centar“ Ivanovec upućuje se Gradskom 

vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 2.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izradi GUP-a i izradi DPU-a „BLOK HP-a i HT-a“ 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izradi izmjene GUP-a Grada Čakovca i izradi DPU-a «BLOK 

HP-a i HT-a» u Čakovcu uputit će se Gradskom vijeću Grada Čakovca na prethodnu 
raspravu ovisno od vlasničke strukture autobusnog kolodvora u Čakovcu i ovisno od 
realizacije prijedloga Grada Čakovca. 
 
Točka 3.  
 
Donošenje Pravilnika o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava 
spomeničke rente  

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

Bez rasprave gradonačelnik je donio Pravilnik o provedbi Srednjoročnog 
programa korištenja sredstava spomeničke rente. 

  
Točka 4. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju 
studenata Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje   

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Veselin Biševac 
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Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 5. 
 
Upućivanje Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na usvajanje  

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Gordan Vrbanec 

 
Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

Polugodišnje izvješće o svom radu KLASA: 021-05/10-01/137; URBROJ: 
2109/02-04-10-01 od 24. lipnja 2010., upućujem Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
usvajanje.  
 
Točka 6. 
 
Upućivanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje  

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Gordan Vrbanec 

 
Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010. upućuje 

se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  
 
Točka 7. 
 
Upućivanje prijedloga Suglasnosti za zaduženje Čakri d.o.o. Čakovec Gradskom vijeću 
Grada Čakovca  

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke:  
 
Prijedlog Suglasnosti na kreditno zaduženje Razvojnoj agenciji Grada Čakovca 

ČakRra-i d.o.o. Čakovec za provedbu projekata „Credu“ i „Kača“ upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
Točka 8. 
 
Međimurske vode d.o.o.  
 
a) davanje Suglasnosti na odluke NO Međimurskih voda d.o.o. o akcijskim uvjetima 
plaćanja naknade i izvođenja priključka na kanalizacijski i vodoopskrbni sustav 
Međimurja 
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Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Bez rasprave gradonačelnik Grada Čakovca dao je  
 
Suglasnost na prijedlog Odluke o akcijskim uvjetima plaćanja naknade 

izvođenja priključka na kanalizacijski sustav Međimurja i Odluke o akcijskim uvjetima 
plaćanja naknade i izvođenja priključka na vodoopskrbni sustav Međimurja utvrđene 
na sjednici Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, 29. lipnja 2010.  
 
b)  davanje Suglasnosti na promjenu cijene vodnih usluga 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Gordan Vrbanec 

 
Nakon rasprave gradonačelnik Grada Čakovca dao je  

 
prethodnu Suglasnost na prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga: opskrbe 

pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, koju je utvrdio NO 
Međimurskih voda d.o.o. na sjednici održanoj 29. lipnja 2010.  
 
Točka 9. 
 
Sporazum o preuzimanju otpada sa Piškornica d.o.o.  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
 Ne prihvaća se prijedlog Sporazuma o preuzimanju otpada sa Piškornica d.o.o., 
Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, Koprivnički 
Ivanec dostavljen Gradu Čakovcu dopisom broj 518/10-186 od 02. lipnja 2010. 
 
Točka 10. 
 
Donošenje Zaključka o proširenju groblja u Ivanovcu  

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Utvrđuje se GKP “ČAKOM“ d.o.o. nositeljem aktivnosti na proširenju groblja u 

MO Ivanovec, kojem se, nakon izrade projektne dokumentacije, povjerava ishođenje 
potrebnih dozvola za gradnju i izvođenje svih radova na izgradnji prema projektiranim 
fazama. 

Idejni i glavni projekt za proširenje groblja u MO Ivanovec naručiti će se od 
projektantskog društva MIHA PROJEKT d.o.o. 

Izrada idejnog i glavnog projekta financirati će se iz sredstava MO Ivanovec 
predviđenih za te namjene. 

Proširenje groblja u MO Ivanovec financirati će se iz naknade za dodjelu 
grobnih mjesta na korištenje. 
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Utvrđuje se cijena za dodjelu grobnih mjesta na korištenje na novom 
proširenom groblju u MO Ivanovec kako slijedi: 

- za grobno mjesto za ukop četiri osobe u iznosu od 3.560,00 kn, u koju 
cijenu je uključen PDV,  

- za grobno mjesto za ukop dvije osobe u iznosu od 2.240,00 kn, u koju 
cijenu je uključen PDV,  

- za ukop u grobno mjesto na polju urni s ugrađenom kazetom i natpisnom 
pločom u iznosu od 3.004,43 kn, u koju cijenu je uključen PDV.  

 
Točka 11. 
 
Donošenje Zaključka za oslobođenje od naknade priključka na vodovod i kanalizaciju:  
 
a) Dean Mošmondor 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
 Dean Mošmondor oslobađa se plaćanja naknade za priključenje na vodovod i 
kanalizaciju u postotku od 45% ukupnog iznosa za prizemlje objekta koji će biti 
namijenjen za obrazovanje u kulturno glazbenim djelatnostima. 
 Dean Mošmondor oslobađa se naknade za vodovod u iznosu od 2.225,25 kuna, 
te za kanalizaciju u iznosu od 2.887,88 kuna. 
 
b) Alfa car d.o.o. Čakovec 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

 Alfa Car d.o.o. Čakovec, Preloška 92, oslobađa se plaćanja naknade za 
priključenje na vodovodnu mrežu u iznosu od 7.292,00 kuna i kanalizacijsku mrežu u 
iznosu od 9.938,00 kuna. 
 
Točka 12. 
 
Donošenje Zaključka o uništavanju ambrozije  

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Udruzi Hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Međimurske županije omogućit 

će se uključivanje u akciju uništavanja ambrozije na području Grada Čakovca tijekom 
2010.  

Iz proračunskih sredstva namijenjenih zaštiti od ambrozije, izdvojit će se iznos 
od 5.000,00 kuna, a navedenoj će se udruzi isplatiti obročno, po utvrđenim površinama 
uništenog korova ambrozije. 

Nadzor i provedbu uništavanja ambrozije u okviru redovitog programa, provodit 
će komunalno redarstvo Grada Čakovca i GKP Čakom d.o.o. 
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Točka 13. 
 
Davanje naknadne Suglasnosti na Rješenje o korištenju grba Grada Čakovca za GKP 
„Čakom“ d.o.o. Čakovec  

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Bez rasprave gradonačelnik je dao  
 

 Suglasnost na Rješenje o korištenju grba Grada Čakovca za GKP „Čakom“ 
d.o.o. Čakovec, KLASA: UPI/017-01/10-01/2, URBROJ: 2109/2-01-10-02 od 18. lipnja 
2010. 
 
Točka 14.  
 
Donošenje Zaključka o korisnicima i iznosu jednokratne potpore obrtnicima s 
područja  Grada Čakovca  

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Gordan Vrbanec 

 
Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Na temelju provedenog postupka obrade podnesenih zahtjeva dodjeljuje se   

jednokratna potpora u iznosu od 20.000 kuna obrtnicima koji su zadovoljili kriterije iz 
natječaja, a to su: 

 

Red. 
br. Ponuditelj UKUPNO BODOVA 

1. Stolarija Ivica Kikelj, Čakovec, Prešernova 18 16 

2. Strojobravarski obrt Monting, Posavec Ignac, Ivanovec, M. Gupca 
20 16 

3. Građevinska limarija SVAM-LIM, Valentin Novak, Novo Selo Rok, 
I. L. Ribara 31 15 

4. Kovinotokarski obrt Kometa, Željko i Boris Zaspan, Mihovljan, M. 
Kovača 26 14,5 

5. Autoprijevoznik Meznarić Vladimir, Čakovec, K. Racina 5 14 

6. D.D. Biro, knjigovodstveni servis, Dragica Domjanić, Čakovec, 
Preloška 143a 13,5 

7. Sobislikarski obrt Piknjač, Zdenko Piknjač, Čakovec, Domovinskih 
žrtava 15 13 

8. Multimedia Davor Fileš, Čakovec, Buzovečka 77 12,5 

9. Novak Dragica frizerski salon, Novak Dragica, Čakovec, zavnoh - 
A 19 12 
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10. Trgovina Toma, Sabo Kristijan, Čakovec, T. Ujevića 19 12 

11. Sitoplex, Zoran Đokić, Čakovec, L. Bezeredija 12 11 

12. Servis za čišćenje Eko, Petar Kovač, Čakovec, O. Price 7 10,5 

13. Plodine i savjetovanje TIF, Zvonko Knezić, Preloška 112, Čakovec 10 

14. Obadić Mladen - Obadić tesar, Čakovec, M. Trnine 7 9 

15. Frizerski studio Danica, Ana Zdolec, Čakovec, Trg E. Kvaternika 4 8,5 

16. Ma-mont, popravak i montaža namještaja, Klaudio Majerić, 
Mihovljan, I. Gundulića 4 8,5 

17. Autoprijevoznik Kristijan Leček, Ivanovec, J. Broza 68 8,5 

 
Iz proračuna Grada Čakovca biti će izdvojeno 340.000 kuna, što je za 40.000 

kuna više od planiranog.  
Odabrani korisnici potpore dužni su dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod 

javnog bilježnika na 50% iznosa dobivene potpore. Sa korisnicima potpore Grad 
Čakovec će sklopiti Ugovor. 
 
Točka 15. 
 
a) Donošenje Zaključaka iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti  
 
I. Zamjena nekretnina 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Zoran Vidović 

 
Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Odobrava se zamjena nekretnina Grada Čakovca, kao neposrednog posjednika  

vanknjižnog i faktičnog vlasnika, upisane u: 
a) zk.ul.br.9, k.o. Čakovec, čest.br.16/1/1/2/1, zemljište pod zgradom od 103 čhv, 

kao zk.tijelo I i stambenoposlovna zgrada sagrađena na kat.čest.br. 16/1/1/2/1, kao zk. 
tijelo II, a u naravi se radi o poslovnom prostoru koji se nalazi na I katu lijevo i sastoji 
se od: hodnika 4,25 m2, garderobe 11,13 m2, WC-a 3,96 m2, i četiri uredske prostorije – 
23,32 m2, 14,87 m2, 22,03 m2, 18,82 m2, ukupne površine 101,38 m2 za 

b) zk.ul.br.1804, k.o. Čakovec, čest.br.228/1/2/A/1/533/1, kuća, dvor, zgrada od 
406 čhv, čest.br.228/1/2/A/1/533/2, voćnjak od 126 čhv, što u naravi čini poslovnu, 
pomoćnu građevinu i građevinsko zemljište u Čakovcu, nekretninu u vlasništvu 
Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije Čakovec, koju u naravi čini 
vanknjižno suvlasništvo od 1/8 dijela, o čemu će se sklopiti Ugovor o zamjeni 
nekretnina, s omjerom vrijednosti 1 : 1. 

Grad Čakovec će se ugovorno obvezati dati tabularnu ispravu ili izjavu i jamčiti 
da je jedini faktični i vanknjižni vlasnik nekretnine iz točke I.a te da ne postoje 
uknjižena i neuknjižena prava trećih osoba koja bi mogla ograničavati ili umanjivati 
vlasnička prava Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije Čakovec 
nakon što ih ugovorom stekne.  
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Ako se ne bi mogla provesti uknjižba vlasništva za korist Zajednice sportskih 
udruga i saveza Međimurske županije Čakovec Grad Čakovec se obvezuje isplatiti 
Zajednici sportskih udruga i saveza Međimurske županije Čakovec primjerenu 
naknadu u visini tržišne vrijednosti nekretnine Grada Čakovca – poslovnog prostora 
od  iz točke I.a.  

Zajednica sportskih udruga i saveza Međimurske županije Čakovec dužna je 
ugovorno se obvezati da će bez odgode – odmah nakon sklapanja Ugovora o zamjeni 
nekretnina, poduzeti sve što je potrebno radi brisanja zabilježbe spora u zemljišnim 
knjigama Općinskog suda u Čakovcu upisan pod brojem Z-4674/05 od 29.07.2005., 
zk.ul.br.1804, k.o. Čakovec, točka I.b.  

Grad Čakovec i Zajednica sportskih udruga i saveza Međimurske županije 
Čakovec, kao ugovorne strane, odrediti će uvjete međusobnog dovođenja prostora u 
zamjeni u funkcionalno stanje podobno za neposredno korištenje, kao i tko će i kolike 
eventualne troškove popravaka i u kojim prostorima snositi, te rokove preseljenja i 
potpisivanja  Zapisnika o primopredaji nekretnina. O istom će se napraviti troškovnici 
eventualnih nužnih popravaka. 

Ovlašćuje se gradonačelnik na potpisivanje Ugovora o zamjeni nekretnina te 
drugih akata.  
 
II. Vest d.o.o. Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  

 
Odobrava se Vest-u d.o.o. Čakovec, R. Steinera 7, stjecanje prava korištenja 3 

parkirnih mjesta na javnim parkiralištima u Čakovcu, uz prethodnu uplatu naknade za 
sufinanciranje od ukupno 1.500 EUR-a (u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju 
HNB-a na dan plaćanja), kojom uplatom Vest d.o.o. Čakovec ne stječe nikakva 
posebna prava na određenom parkiralištu na području Grada Čakovca ili prava koja bi 
isključivala prava trećih osoba na javnim parkiralištima, o čemu će korisnik 
parkirališta dati posebnu izjavu.  

Kupci stambeno-poslovnih prostora od korisnika parkirališta i druge osobe 
(suvlasnici, stanari i korisnici usluga poslovnih prostora) plaćaju upotrebu parkirališta 
sukladno Odlukama Grada Čakovca i na to uplata naknade za sufinaciranje nema 
nikakav utjecaj.  

Grad Čakovec ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne štete nastale na 
vozilima bilo kojeg korisnika parkirališta, općenito. 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Čakovca na potpisivanje ugovora sa Vest 
d.o.o. Čakovec. 
 
b) Donošenje Zaključaka iz područja društvenih djelatnosti  
 
I. Stipendije 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Studentu Matiji Biladžiji određuje se srpanj 2011. kao rok za početak vraćanja 
utvrđenog iznosa primljene stipendije. 
 Studentici Nikolini Horvat određuje se lipanj 2011. kao rok za početak vraćanja 
utvrđenog iznosa primljene stipendije. 
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 Studentici Deni Pavlović određuje se 2014. kao rok za početak vraćanja 
utvrđenog iznosa primljene stipendije. 
 Studentici Tihani Zadravec određuje se listopad 2010. kao rok za početak 
vraćanja utvrđenog iznosa primljene stipendije. 
 Studentu Jurici Lovreku određuje se rujan 2011. kao rok za početak vraćanja 
utvrđenog iznosa primljene stipendije. 
 Studenticama Branki Mlinarić i Sanji Šarić određuje se 2011. kao rok za početak 
vraćanja utvrđenog iznosa primljene stipendije. 
 Studentima iz ove točke se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostava 
zahtjeva za produženje istog. 
 Studentici Kristina Šarić odobrava se rok do lipnja 2011. kao rok za stjecanje 
diplome.  
 Studentici Tini Rešetar odobrava se rok do listopada 2010. kao rok za stjecanje 
diplome.  
 Studentici Sanji Kovačić odobrava se rok do rujna 2010. kao rok za stjecanje 
diplome.  
 Studentice iz ove točke Zaključka imaju obvezu vraćanja utvrđenog iznosa 
primljene stipendije te se im ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostava 
zahtjeva za produženje istog. 
 Studentu Nenadu Filešu priznaje se rok stjecanja diplome te se oslobađa 
obveze povrata iznosa primljene stipendije. 
 Odbija se molba studenta Marka Lastavca te se raskida Ugovor o korištenju 
stipendije.  
 Student ima obvezu povrata utvrđenog iznosa primljene stipendije te može 
dostaviti molbu za odgodu početka vraćanja iznosa primljene stipendije. 
 Studentu se ne odobrava dostava zahtjeva za oslobađanje od istog. 
 
II. Sufinanciranje manifestacije „Ljeto u Gradu Zrinskih“ 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Zoran Vidović 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Odobrava se sufinanciranje manifestacije «Ljeto u Gradu Zrinskih 2010», iz 
sredstava prikupljenih naplatom parkiranja u Gradu Čakovcu u vremenskom periodu 
od 30.07. – 02.08.2010.  

U navedenom vremenskom periodu naplata će se vršiti u sve dane (uključujući 
subotu i nedjelju) u vremenu od 07,00-20,00 sati. 

GKP Čakom d.o.o. će iz prikupljenih sredstava podmiriti troškove djelatnika i 
organizacije parkiranja. 

GKP Čakom d.o.o., obvezuje se podnijeti izvješće Gradonačelniku Grada 
Čakovca, o prikupljenim sredstvima u navedenom vremenskom periodu, te proslijediti 
ista Turističkoj zajednici Grada Čakovca. 
 
Točka 14.  Razno 
 
Gradonačelnik je pozvao sve prisutne na programe „Ljeta u Gradu Zrinskih“. Također je 
pozvao sve prisutne na prezentaciju Čakre, 1. srpnja 2010. u Šajerovoj zgradi. 
 
Gradonačelnik zaključuje stručni kolegij u 10.14 sati.  
 
 
 
 
 
 



 10 

 
 
KLASA: 021-05/10-01/140 
URBROJ: 2109/2-01-10-03 
Čakovec, 01. srpanj 2010. 
 
 
              PROČELNIK                 GRADONAČELNIK 
mr. sc. prava Dragica Kemeter                 Branko Šalamon 


