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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 13. Gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 02. prosinca 2010. u Gradskoj 
vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 09.00 sati 

 
Stručni kolegij je otvorio Gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenici 

gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca. Konstatirao je da su kolegiju 
nazočni i novinari. 
 

Stručnom kolegiju su bili prisutni: zamjenici gradonačelnika Grada Čakovca Zoran 
Vidović, prist. oec. i Veselin Biševac, mag. ing., pročelnici upravnih tijela 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, Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb., Ninoslav Šipoš, mag. ing. 
arh. i urb. i Marijana Pal, mag.oec. te ravnatelji gradskih ustanova i direktori gradskih 
poduzeća: direktorica GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec – Snježana Tkalčec Avirović, mag. iur., 
direktor GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec – Miodrag Novosel, direktor GP „Stanorad“ d.o.o. 
Čakovec – Andrej Gregorec, direktorica „Čakre“ d.o.o. Čakovec –Marina Kolarić, mag. oec., 
ravnateljica Dječjeg vrtića Čakovec – Sonja Kuhanec, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta 
- Vera Rosić, zapovjednik JVP-a – Ivan Krištofić 

  
Uz materijale, članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija primili su: 
 

1. Izvod iz zapisnika sa 12. stručnog kolegija gradonačelnika  
2. Financijski planovi poslovanja gradskih poduzeća za 2011. 

a) GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec 
b) GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec 
c) „Čakra“ d.o.o. Čakovec  
d) GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec 

Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija na stol su dobili program Adventa 2010.  
  

Gradonačelnik je dao nekoliko informacija: 
- u zajednici s olimpijskim odborom, izfinancirala se oprema na bazenima, Grad 

Čakovec je to koštalo oko 200.000,00 kuna; 
- zimska služba je proradila; 
- treba hitno riješiti problem parkiranja u Ulici Bana Josipa Jelačića kod I. Osnovne 

škole jer se u pitanje dovode zdravlje i život djece ; 
- u ponedjeljak, 6. prosinca 2010., biti će otvorena dvorana I. Osnovne škole Čakovec ; 
- u nedjelju, 5. prosinca 2010. biti će sajam u Zagrebu, gdje će se prikupljati sredstva 

za Centar odgoj i obrazovanje; 
- u subotu, 4. prosinca biti će godišnjica nastanka društva „Naša djeca“; 
- u postupku je zatvaranje postupka javne nabave što se tiče kratkoročnog zaduženja.  

 
Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
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D N E V N I    R E D 
 

1. Donošenje Plana nabave za 2011.  
2. Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 

2010., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Čakovca za 2010., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje  

4. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010., Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje  

5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010., Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje  

6. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba 
u kulturi Grada Čakovca za 2010., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje 

7. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba 
u športu Grada Čakovca za 2010., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje  

8. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba 
u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2010., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje  

9. Suglasnosti na planove poslovanja i financijske planove:  
a) Dječji vrtić Čakovec 
b) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec 
c) Centar za kulturu Čakovec  
d) Pučko otvoreno učilište Čakovec 
e) Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovec  

10. Suglasnost na Program uređenja i održavanja groblja za 2011. – GKP „Čakom“ 
d.o.o.  

11. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi UPU-a „Gospodarske zone Ivanovec“, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

12. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjene i dopune DPU-a područja oko PU u 
Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

13. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj 
djelatnosti, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

14. Upućivanje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za područje Grada Čakovca za k.o. 
Totovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

15. Donošenje Programa stručnog usavršavanja službenika Uprave Grada Čakovca  
16. Donošenje Plana prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2011.  
17. Donošenje Odluke o dodjeli stipendija za 2010/2011.  
18. Donošenje Zaključka iz područja društvenih djelatnosti  

 
 
Točka 1.  
 
Donošenje Plana nabave za 2011.  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio  
 
Odluku o donošenju Plana nabave Grada Čakovca za 2011.  
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 i 
 Plan nabave Grada Čakovca za 2011. 

 
 
Točka 2.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2010., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke i druge izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2010., 

upućuju se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje, s time da se prihod od 
prodaje zemljišta umanjuje za 6.000.000,00 kuna, a istovremeno se za isti iznos 
umanjuje rashod za kupnju zemljišta na poziciji 020A002/4111. 
 
Točka 3.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Čakovca za 2010., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Čakovca za 2010., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 4.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i  
uređaja komunalne infrastrukture za 2010., Gradskom vi jeću Grada Čakovca, na 
donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010. upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 5.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010., Gradskom vijeću Grada Čakovca,  
na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
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Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture Grada Čakovca u 2010., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
 
Točka 6.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Čakovca za 2010., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi 

Grada Čakovca za 2010. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
 
Točka 7.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u  
športu Grada Čakovca za 2010., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu 

Grada Čakovca za 2010., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 

Točka 8.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba  u 
socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2010., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj 
zaštiti Grada Čakovca za 2010. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
 
Točka 9.  
 
Suglasnosti na planove poslovanja i financijske planove:  
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a) Dječji vrtić Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Sonja Kuhanec, Branko Šalamon 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je dao  
 
Suglasnost na Godišnji plan i program i Plan financijskog poslovanja za 2011. 

te Projekciju za 2012. i 2013., Dječjeg vrtića Čakovec od studenog 2010., uz priloženu 
Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Čakovec, KLASE: 003-06-01/10-178-02, 
URBROJ:  2109-73/10-02, od 23. studenog 2010. 

 
b) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je dao  
 
Suglasnost na Program rada i Financijski plan Knjižnice „Nikola Zrinski 

Čakovec“ za 2011. te Plan poslovanja i financijski plan za razdoblje 2011.-2013., od 25. 
studenog 2010., koje je Odlukom br. 056/2010 i Odlukom br. 056-02/2010 od 25. 
studenog 2010., prihvatilo Upravno vijeće Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec.  

 
c) Centar za kulturu Čakovec  

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je dao 
 
 Suglasnost na Plan i Program rada i financijski plan Centra za kulturu Čakovec 

za 2011. i Projekcije za 2012. i 2013. od 22. studenog 2010., koje je Odlukom br. 
20/2010. od 25. studenog 2010., prihvatilo Upravno vijeće Centra za kulturu Čakovec .  
 
d) Pučko otvoreno učilište Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Vera Rosić, Branko Šalamon 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je dao  
 
Suglasnost na Financijski plan i Program rada za 2011., Pučkog otvorenog 

učilišta Čakovec, KLASE: 602-07/09-01, URBROJ: 2109/01-10-11-90 od 18. studenog 
2010., koje je Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, prihvatilo Odlukom 
KLASE: 602-07/09-01, URBROJ: 2109/01-10-11-90 od 18. studenog 2010. 
 
e) Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovec  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Ivan Krištofić, Branko Šalamon 
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Nakon rasprave gradonačelnik je dao  
 
Suglasnost na Plan rada i Financijski plan JVP Grada Čakovca za 2011., koje je 

Upravno vijeće JVP-a prihvatilo Odlukom KLASE: 214-01/10-01/30, URBROJ: 2109/2-
03-10-01, od 23. studenog 2010. 
 
Gradonačelnik je dao riječ o financijskim planovima i direktorima gradskih poduzeća.  
Svaki od direktora obrazložio je plan poslovanja i financijski plan gradskog poduzeća 
koje predstavlja. 
 
Točka 10.  
 
Suglasnost na Program uređenja i održavanja groblja za 2011. – GKP „Čakom“ d.o.o.  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Snježana Tkalčec Avirović, Branko Šalamon 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je dao  
 
Suglasnost na Program uređenja i održavanja groblja u 2011. br. 172/10 od 22. 

studenog 2010,  GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec. 
 
Točka 11. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izradi UPU-a „Gospodarske zone 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 izradi Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona 
Ivanovec“, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 12. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjene i dopune DPU-a područja oko PU u 
Čakovcu, 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 i dopune Detaljnog plana uređenja područja 

oko Policijske uprave u Čakovcu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
 
 
 
Točka 13. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj 
djelatnosti, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
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Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 14. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za područje Grada Čakovca za k.o. Totovec, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH za područje Grada Čakovca za k.o. Totovec, upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 15.  
 
Donošenje Programa stručnog usavršavanja službenika Uprave Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio  
 
Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Uprave Grada 

Čakovca. 
 
Točka 16. 
 
Donošenje Plana prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2011.  
 

Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio  
 
Plan prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2011. 

 
 
Točka 17. 
 
Donošenje Odluke o dodjeli stipendija za 2010/2011.  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
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U raspravi su sudjelovali: Veselin Biševac, Branko Šalamon 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio  
 
Odluku o dodjeli stipendija za 2010./2011. 

 
Točka 18. 
 
Donošenje Zaključka iz područja društvenih djelatnosti  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Studentima Raheli Varošanec, Goranu Gosariću, Martini Sršan, Luki 

Sanjkoviću, Stelli Cimerman, Petri Bence, Jasmini Pavlic, Ivi Drk, Nives Strah, Dušanu 
Bariću, Tajani Vidović i Tanji Jambrović odobrava se mirovanje isplate stipendije za 
akademsku 2010./2011. 
 Studentima Mariu Mihalicu, Bojanu Jaklinu, Darii Pletikapi, Renatu Gajski, 
Marku Klinecu, Adnanu Sinanoviću, Tamari Đokić odobrava se nastavak primanja 
stipendije u akademskoj 2010./2011.  
 Studenti Filip Karanović, Anja Gačeša, Sandra Vuk, Aleksandar Musić, Luka 
Sanjković imaju obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene stipendije najkasnije 
od 2014. 
 Studentima iz ove točke Zaključka se ne odobrava nakon isteka navedenog 
roka dostava zahtjeva za produženjem istog. 
 Studenti Iva Micek i Tihomir Blažon imaju obvezu započeti vraćati utvrđeni 
iznos primljene stipendije najkasnije od 2013. 
 Studentima iz ove točke Zaključka se ne odobrava nakon isteka navedenog 
roka dostava zahtjeva za produženjem istog. 
 Studentica Emilija Novak ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od 2015. 
 Studentici se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostava zahtjeva za 
produženjem istog. 
  Studenti Davor Ježabek i Antun Jurišić imaju obvezu započeti vraćati utvrđeni 
iznos primljene stipendije najkasnije od 2012. 
 Studentima se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostava zahtjeva za 
produženjem istog. 
 Studentima Magdaleni Dovečer i Dinu Fodoru prihvaća se rok stjecanja diplome 
do 30.09.2011. kao rok stjecanja diplome, uz obvezu vraćanja utvrđenog iznosa 
stipendije. 
 Studentici se ne odobrava nakon isteka navedenog roka dostava zahtjeva za 
produženjem istog. 
 Studentima Steli Siladi, Dinu Caru, Jakovu Valkaju i Rajku Hajdaroviću 
odobrava se naknadna dostava potvrda o upisima u narednu godinu studija. Rok za 
dostavu potvrda je 01.03.2011. te se obustavlja isplata stipendije do 01.03.2011. Nakon 
dostave potrebne dokumentacije isplata stipendije započinje od ožujka 2011. Ukoliko 
studenti ne dostave potrebnu dokumentaciju za 2010. i 2011. odobrava se mirovanje u 
akademskoj 2010./2011. 
 Studentici Magda Belović priznaje se rok stjecanja diplome te ista nema obvezu 
povrata iznosa primljene stipendije. 
 
Gradonačelnik je najavio sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca i pozvao je direktore 
poduzeća i ravnatelje ustanova da prisustvuju aktualnom satu Gradskog vijeća. 
 
Gradonačelnik zaključuje stručni kolegij u 9.49 sati.  
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KLASA: 021-05/10-01/254 
URBROJ: 2109/2-01-10-03 
Čakovec, 02. prosinac 2010. 
 
 
 
 
              PROČELNIK                 GRADONAČELNIK 
mr. sc. prava Dragica Kemeter                 Branko Šalamon 


