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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 18. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 17. studenog 2011. 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, univ. spec. oec., Slobodan Veinović, 
mag. politologije, Nenad Hranilović, mag. oec., Antun Gjerapić, mag. ing. aedif., Velimir 
Kramarić, mag. ing. arh. i urb., Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb., Marijana Pal, mag. oec. 
te Mirko Jurišić, viši rukovoditelj Odsjeka za imovinsko-pravne poslove, Upravnog odjela za 
prostorno uređenje. 
 

Uz materijale, članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija primili su: 
 

1. Izvod iz zapisnika sa 17. stručnog kolegija gradonačelnika 
2. Sporazum o osnivanju JVP Čakovec 
 
Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija na stol su dobili: 
- materijal uz točku 14. Dnevnog reda: „Namjera izgradnje zgrade nove gradske 

vijećnice Grada Čakovca“ 
- dopunu Dnevnog reda na način da se iza točke 17. stavlja nova točka 18. koja glasi:  

           „Donošenje Zaključka o prodaji stana u Čakovcu, u Ulici Ivana pl. Zajca 31“ 
 

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

1. Upućivanje prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2012–2014., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje   

2. Upućivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

3. Upućivanje prijedloga: 
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 

2012.; 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.; 
c) Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2012.; 
d) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012.; 
e) Programa javnih potreba u športu za 2012.; 
f) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

4. Upućivanje Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na usvajanje  

5. Upućivanje Javnog poziva za članove Savjeta mladih Grada Čakovca, Gradskom 
vijeću Grada Čakovca  

6. Davanje Suglasnosti na Plan održavanja groblja u 2012. 
7. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Statute: 

a) I. Osnovne škole Čakovec; 
b) II. Osnovne škole Čakovec; 
c) III. Osnovne škole Čakovec; 
d) Centra za odgoj i obrazovanje; 
e) Osnovne škole Kuršanec; 
f) Osnovne škole Ivanovec, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca  

8. Upućivanje prijedloga Odluke o kandidatima za članove NO Stanorada d.o.o. Čakovec 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

9. Davanje Suglasnosti i donošenje Zaključaka: 
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a) Davanje Suglasnosti na promjenu cijene usluge održavanja čistoće i odlaganja 
komunalnog otpada GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec 
b)  Upućivanje prijedloga Suglasnosti na visinu ekonomske cijene Dječjeg vrtića 
Čakovec za romsku nacionalnu manjinu, Gradskom vijeću Grada Čakovca 
c)  Upućivanje prijedloga Suglasnosti na cijenu Dječjeg vrtića Čakovec za kraće 
programe, Gradskom vijeću Grada Čakovca  

10. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne 
postrojbe Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca  

11. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na udruživanje JVP Čakovec, u Zajednicu ustanova, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca  

12. Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje  

13. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu 
Čakovcu u 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

14. Namjera izgradnje zgrade nove gradske vijećnice Grada Čakovca  
15. Donošenje Odluke o utvrđivanju rang liste za dodjelu stipendija za 2011/2012.  
16. Donošenje Zaključka o sufinanciranju troškova pomoćnika u nastavi  
17. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata  
18. Donošenje Zaključka o prodaji stana u Čakovcu, u Ulici Ivana pl. Zajca 31 

 
Točka 1.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2012–2014., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje   
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2012-2014., upućuje 

se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 2.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012., upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
Točka 3. a 
 
Upućivanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
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Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
Točka 3. b 
 
Upućivanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca 
za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 

2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Točka 3. c 
 
Upućivanje prijedloga Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 
2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2012., 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 

Točka 3. d 
 
Upućivanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012., 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012., upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
Točka 3. e 
 
Upućivanje prijedloga Programa javnih potreba u športu za 2012., Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
 
 



 4 

 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2012., upućuje se Gradskom 

vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 3. f 
 
Upućivanje prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012., Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  

 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012., upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 4.  
 
Upućivanje Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na usvajanje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Program rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2012., upućuje se Gradskom 

vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
Točka 5.  
 
Upućivanje Javnog poziva za članove Savjeta mladih Grada Čakovca, Gradskom 
vijeću Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih 

Grada Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 6.  
 
Davanje Suglasnosti na Plan održavanja groblja u 2012. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
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Bez rasprave gradonačelnik je dao  Suglasnost na  
 
Program uređenja i održavanja groblja u 2012. br. 363/11-D, od 11. studenog 

2011,  dostavljen od GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec. 
 
Točka 7. 
 
Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Statute: 
a) I. Osnovne škole Čakovec; 
b) II. Osnovne škole Čakovec; 
c) III. Osnovne škole Čakovec; 
d) Centra za odgoj i obrazovanje; 
e) Osnovne škole Kuršanec; 
f) Osnovne škole Ivanovec, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Prethodne suglasnosti na Statut: 

a) I. osnovne škole Čakovec, 
b) II. osnovne škole Čakovec, 
c) III. osnovne škole Čakovec, 
d) Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec, 
e) Osnovne škole Ivanovec, 
f)  Osnovne škole Kuršanec, 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
Točka 8.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o kandidatima za članove NO Stanorada d.o.o. Čakovec 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke s prijedlozima kandidata za članove Nadzornog odbora GP 

„Stanorad“ d.o.o. Čakovec, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
Točka 9.a 
 
Davanje Prethodne suglasnosti na promjenu cijene usluge održavanja čistoće i 
odlaganja komunalnog otpada GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je dao Prethodnu suglasnost  
 
na prijedlog novog cjenika održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada 

za mjesne odbore: Mačkovec, Novo Selo Rok, Mihovljan, Žiškovec, Slemenice i 
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Krištanovec, dostavljen od GKP “Čakom” d.o.o. Čakovec, dopisom br. 344/11-D, 3. 
studenog 2011.  
 
Točka 9.b 
 
Upućivanje prijedloga Suglasnosti na visinu ekonomske cijene Dječjeg vrtića Čakovec 
za romsku nacionalnu manjinu, Gradskom vijeću Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:    
 
Prijedlog Suglasnosti Dječjem vrtiću Čakovec za utvrđivanje ekonomske cijene 

za 5,5, satni program romske nacionalne manjine u iznosu od 864,00 kuna te na 
roditeljski udio od 50% u iznosu od 432,00 kune, upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca. 
 
Točka 9. c 
 
Upućivanje prijedloga Suglasnosti na cijenu Dječjeg vrtića Čakovec za verificirane 
kraće programe, Gradskom vijeću Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Suglasnosti Dječjem vrtiću Čakovec na cijene za provođenje 

verificiranih kraćih programa, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
Točka 10.  
 
Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne 
postrojbe Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne 

postrojbe Čakovec, koji je dostavljen Gradu Čakovcu, 9. studenog 2011., dopisom 
KLASE: 214-01/11-01/37, URBROJ: 2109/2-03-11-01, upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca. 
 
Točka 11. 
 
Upućivanje prijedloga Suglasnosti na udruživanje JVP Čakovec, u Zajednicu ustanova, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
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Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Suglasnosti za udruživanje Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 

Zajednicu ustanova javnih vatrogasnih postrojbi RH, upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca. 
 
Točka 12. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje 
  
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak 
 
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2012., upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 13. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u 
Gradu Čakovcu u 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća romske nacionalne manjine u 

Gradu Čakovcu u 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
  
Točka 14. 
 
Namjera izgradnje zgrade nove gradske vijećnice Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za iskaz interesa i upućivanje pisma 

namjere za izgradnju i financiranje nove upravne zgrade Grada Čakovca, s dodatnim 
sadržajima i podzemne garaže te o pristupanju izmjeni GUP-a Grada Čakovca radi 
omogućavanja planiranje gradnje iste, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje. 
 
Točka 15. 
 
Donošenje Odluke o utvrđivanju rang liste za dodjelu stipendija za 2011/2012. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
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U raspravi je sudjelovao: Veselin Biševac 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Rang lista prijavljenih na natječaj od 18. listopada 2011., objavljen u lokalnom 

listu, za preddiplomske, integrirane i diplomske studije za akademsku 2011/2012., 
utvrđuje se prema kriterijima Odluke o stipendiranju studenata (Sl. gl. Grada Čakovca 
10/07, 12/08, 11/09, 12/09-proč. tekst, 7/10, 5/11- u daljnjem tekstu Odluke). 

Kandidati koji su upisali studije umjetničkih usmjerenja, a zadovoljavaju mjerila  
sukladno Odluci, također ostvaruju pravo na stipendiju. 
 Prihvaća se raspored kandidata na rang listi i  utvrđuje se posljednji kandidat 
koji ostvaruje pravo na stipendiju.  

Molbe kandidata od rednog broja 107 do rednog broja 111 na rang listi Uspjeha 
se odbacuju iz razloga što ne zadovoljavaju  kriterije Odluke. 

Na rang listi na osnovu Uspjeha, kandidati koji ostvaruju pravo na dodjelu 
stipendije su od rednog broja 1 do rednog broja 62 (posljednji kandidat pod rednim 
brojem 62 ostvaruje 60 boda). 

Na rang listi na osnovu socijalo imovinskog statusa, kandidati koji ostvaruju 
pravo na dodjelu stipendije su od rednog broja 1 do rednog broja 10 (posljednji 
kandidat pod rednim brojem 10 ostvaruje 25 bodova). 

Broj odobrenih stipendija  ovisi o raspoloživim sredstvima, sukladno članku 1. i 
2. Odluke. 

Ukoliko neki od kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije odustane 
od prihvaćanja stipendije, pravo na dodjelu stipendije ostvaruje sljedeći  kandidat na 
rang listi koji nije ostvario pravo na dodjelu stipendije, sukladno Odluci (sljedeći 
kandidat ispod crte). 
 
Točka 16. 
 
Donošenje Zaključka o sufinanciranju troškova pomoćnika u nastavi  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Grad Čakovec financirati će troškove zdravstvenog osiguranja za 5 pomoćnika u 

nastavi/osobnih pomoćnika u iznosu od 415,00 kuna po pomoćniku mjesečno, što je za 
školsku godinu 2011/2012., odnosno za 12 mjeseci, ukupno 24.900,00 kuna. 
 
Točka 17. 
 
Donošenje Zaključka o zamolbama studenata 
 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Studentima Denisu Gergiću, Tini Šolji, Jurici Dodleku, Dariu Peniću, Davidu 

Petričeviću, Igoru Horvatu, Filipu Sklepiću, Hrvoju Mesariću, odobrava se mirovanje 
isplate stipendije za akademsku 2011/2012.  
 Student Saša Šolja ima obvezu potpisati Sporazum o vraćanju stipendije uz 
mogućnost dostave molbe za odgodom početka vraćanja iznosa primljene stipendije.  
 Studentima Ivi Drk, Dini Kudecu, Vedranu Ciglariću, Filipu Vukini i Jasmini 
Pavlic odobrava se nastavak primanja stipendije u akademskoj 2011/2012. 
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 Student Darko Kukovec nema obvezu vraćanja stipendija te mu se priznaje 
datum stjecanja diplome.  
 Student Matija Lisjak ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od ožujka 2013. Studentu se ne odobrava, nakon isteka 
navedenog roka dostava zahtjeva za produženjem istog. 
 Studentica Ivana Štebih ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od travnja 2013. Studentici se ne odobrava nakon isteka 
navedenog roka dostava zahtjeva za produženjem istog.  
 Studenti Tamara Cmrečnjak, Dino Car, Luka Sanjković, Dušan Barić, Krunoslav 
Polanec i Ivia Trupković imaju obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije nakon zaposlenja, a najkasnije od 01.01.2014. Studentici se ne odobrava, 
nakon isteka navedenog roka dostava zahtjeva za produženjem istog. 
 Student Igor Drk ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije nakon zaposlenja, a najkasnije od 01.01.2015. Studentu se ne odobrava, 
nakon isteka navedenog roka dostava zahtjeva za produženjem istog. 
            Prihvaća se rok stjecanja diplome do 30. 09.2011. uz obvezu vraćanja 
utvrđenog iznosa stipendije studentici Ini Kolarić. Studentici se ne odobrava, nakon 
isteka navedenog roka, dostava zahtjeva za produženjem istog. 
            Studentima Ivanu Davidu Ivkoviću, Emilu Hačeku, Mateji Vurušić, Lani Štimac i 
Mateji Vugrinec odobrava se naknadna dostava potvrda o upisima u narednu godinu 
studija. Rok za dostavu potvrda je 01.03.2012. Obustavlja se isplata stipendija do 
01.03.2012. Nakon dostave potrebne dokumentacije isplata stipendije započinje od 
ožujka 2012. Ukoliko studenti ne dostave potrebnu dokumentaciju za 2011/2012., 
odobrava im se mirovanje u akademskoj 2011/2012. 
            Studentima Heleni Bedić, Hrvoju Živkoviću i Velimiru Ivačiću priznaje se rok 
stjecanja diplome. Studenti nemaju obvezu povrata iznosa primljene stipendije.  
            Studentu Luki Cvetku molba se odbacuje i nema pravo na stipendiju za 
diplomski studij.  
 
Točka 18. 
 
Donošenje Zaključka o prodaji stana u Čakovcu, u Ulici Ivana pl. Zajca 31 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Predragu i Sonji Šinko, Ivana Pl. Zajca 31, Čakovec, produžuje se rok za isplatu 

kupovnine za kupnju stana u zgradi u Čakovcu, Ivana Pl. Zajca 31, sagrađenoj na kčbr. 
2480/4, k.o. Čakovec, trosobni stan br.1915/2/8 na 4. katu, desno, ukupne površine 
80,89 m2, upisanog u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 2263, k.o. Čakovec, za 
45 dana računajući od 16. studenog 2011. 

Predrag i Sonja Šinko obvezuju se platiti kupoprodajnu cijenu od 65.150-EUR-a 
(u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja), najkasnije do 
31. prosinca 2011. 

Za razdoblje od 16. studenog 2011. (kad ističe rok od 30 dana od dana dostave 
Zaključka za isplatu kupoprodajne cijene), pa do uplate ukupnog iznosa od 65.150, 
EUR-a (u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja), na 
račun Grada Čakovca, kupci iz točke 1. ovog Zaključka dužni su platiti i zatezne 
kamate koje će se obračunati u visini diskontne (eskontne) stope Hrvatske narodne 
banke koja važi na dan donošenja ovog Zaključka (7% godišnje). 
 
Gradonačelnik zaključuje stručni kolegij u 9.35 sati.  
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KLASA: 021-05/11-01/176 
URBROJ: 2109/2-01-11-03 
Čakovec, 17. studeni 2011. 
 
 
              PROČELNIK                 GRADONAČELNIK 
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.                 Branko Šalamon 


