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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 21. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 3. svibnja 2012. u Gradskoj 
vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 08.00 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 prisustvovali su: predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca 
Gordan Vrbanec, ing. el., zamjenici gradonačelnika Grada Čakovca Zoran Vidović, prist. oec. 
i Veselin Biševac, mag. ing., pročelnici upravnih tijela Uprave Grada Čakovca: mr. sc. 
Dragica Kemeter, mag. iur., Lidija Jaklin, univ. spec. oec., Slobodan Veinović, mag. 
politologije, Antun Gjerapić, mag. ing. aedif., Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb., Ninoslav 
Šipoš, mag. ing. arh. i urb., Marijana Pal, mag. oec. te Ivica Pongrac, univ. spec. oec. 
 

Uz materijale, članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija primili su: 
 
1. Izvod iz zapisnika sa 20. stručnog kolegija gradonačelnika 
2. Izvješće o provedbi akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u 2011. 
3. Izvješće o radu Zimske službe Grada Čakovca za zimu 2011/2012. 
4. Izvješće o stanju stanova u vlasništvu Grada Čakovca 
5. Izvješće o nagradi Gradu Čakovcu za transparentnost 
6. Izvješće Dječjeg vrtića Čakovec o padu žbuke u vrtiću „Vjeverica“ 
  

 
Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija na stol su dobili: 
 

- materijale o provedbi projekta Generation next at work 
- zamjenu materijala uz točku 1. Dnevnog reda:  

„Upućivanje prijedloga Odluke o raspisivanju Natječaja za zbrinjavanje komunalnog 
otpada uz sanaciju i rekultivaciju deponije, Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje“ 
-   zamjenu materijala uz točku 2. Dnevnog reda: „Upućivanje prijedloga Odluke o 
raspisivanju Natječaja za izradu projektne dokumentacije za raspisivanje međunarodnog 
natječaja za izradu i financiranje kanalizacijskog sistema Dravskog bazena, Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje“ 

 
Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Upućivanje prijedloga Odluke o raspisivanju Natječaja za zbrinjavanje komunalnog 
otpada uz sanaciju i rekultivaciju deponije, Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje  

2. Upućivanje prijedloga Odluke o raspisivanju Natječaja za izradu projektne 
dokumentacije za raspisivanje međunarodnog natječaja za izradu i financiranje 
kanalizacijskog sistema Dravskog bazena, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje  

3. Upućivanje prijedloga Odluke i Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 
2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

4. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje  
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6. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje  

7. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 
kulturi Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

8. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 
športu za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje   

9. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 
socijalnoj zaštiti za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 

10. Upućivanje prijedloga: 
a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja, 
b) Odluke  o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima 
nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu, 
c)  Odluke o izmjeni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica, 
d)  Odluke o izmjeni Odluke o zelenim površinama 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

11. Upućivanje prijedloga Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“, Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje  

12. Upućivanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 
2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  

13. Donošenje Zaključka o promjeni iznosa naknade za trpljenje neopasnog otpada u 
Totovcu  

14. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta 
Dječjeg vrtića Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca  

15. Upućivanje: 
a) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2011. 
b) Godišnjeg financijskog proračuna Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 
2012. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na prihvaćanje  

16. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Prijedloga Plana mreže 
osnovnih škola na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje  

17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća za predškolske ustanove na 
području Grada Čakovca za 2011., kojima Grad Čakovec nije osnivač  

18. Donošenje Pravilnika o raspodjeli sredstava za sport iz Proračuna Grada Čakovca  
19. Donošenje:  

a)  Rješenja o imenovanju članice Koordinacijskog odbora akcije Grad Čakovec -
prijatelj djece 
b) Zaključka o usvajanju Plana aktivnosti i financiranja u 2012., Koordinacijskog odbora 
Grad Čakovec-prijatelj djece  

20. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta, 
Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca  

21. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju vlasništva nad: 
a) grobljem u Mihovljanu,  
b) nerazvrstanim cestama, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

22. Davanje Suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pogrebnom ceremonijalu  
23. Upućivanje prijedloga Odluke o povjeravanju poslova organizacije, sakupljanja, odvoza 

i odlaganja komunalnog otpada Gradu Čakovcu - Općina Nedelišće  
24. Donošenje Zaključaka iz područja: 

a) imovinsko-pravnih djelatnosti 
b) društvenih djelatnosti 
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Točka 1.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o raspisivanju Natječaja za zbrinjavanje komunalnog 
otpada uz sanaciju i rekultivaciju deponije, Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Gordan Vrbanec, Branko Šalamon 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o raspisivanju Natječaja za cjelovito i trajno zbrinjavanje 

mješanog komunalnog otpada i ostalih otpada mehaničkom, biološkom, termičkom 
obradom otpada uz sanaciju i rekultivaciju postojeće deponije u Totovcu, upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Točka 2. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o raspisivanju Natječaja za kanalizaciju Dravski bazen 
korištenjem sredstava EU fondova, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje“ 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
Prijedlog Odluke o raspisivanju Natječaja za izradu projektne dokumentacije za 

raspisivanje međunarodnog natječaja za izradu i financiranje kanalizacijskog sistema 
Dravskog bazena, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 3. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke i Prvih izmjena i dopuna 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 I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2012., upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.   
         
Točka 4. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna 
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 Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Čakovca za 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 5. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama 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.  

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

komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 

 
Točka 6. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama 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 Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture Grada Čakovca za 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje. 
 
Točka 7. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama 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 Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi 

Grada Čakovca za 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 8.  
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 
športu za 2012., 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 javnih potreba u športu za 
2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 9. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama 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 Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj 

zaštiti za 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 10. 
 
Upućivanje prijedloga: 
 
a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja 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 uređenju i održavanju 

naselja, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 

b) Odluke  o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima 
nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje  

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:    
 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i 

vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu, upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

 
c)  Odluke o izmjeni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica 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 Odluke o izmjeni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica, 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 

d) Odluke o izmjeni Odluke o zelenim površinama Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje  

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:    
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zelenim površinama, upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 11. 
 
Upućivanje prijedloga Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:    
 

 Prijedlozi Odluka za dodjelu Zlatne plakete “Grb Grada Čakovca” za 2012. za: 
1. Tamaru Laptoš, zamjenicu ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog 
kriminaliteta, iz Čakovca 
2. Dejana Buvača, predsjednika Upravnog odbora Hrvatskog sabora kulture, iz   
Nedelišća 
3.  poduzeće MIDI d.o.o., iz Ivanovca,  
upućuju se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 12.  
 
Upućivanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 
2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:    
 
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2011., 

upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 
 
Točka 13. 
 
Donošenje Zaključka o promjeni iznosa naknade za trpljenje neopasnog otpada u 
Totovcu  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
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Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:    
 
Sukladno članku 1. i 2. Odluke o naknadama Mjesnom odboru Totovec zbog 

trpljenja utjecaja Odlagališta za neopasni otpad Totovec (Sl. gl. Grada Čakovca 5/11), 
koju je Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo na svojoj 15. sjednici održanoj 6. 
listopada 2011., iznos naknade za trpljenje Odlagališta neopasnog otpada za Mjesni 
odbor Totovec iznosi 55.000,00 kuna. 
 Novi izračun izvršen je na temelju tablice Godišnja količina otpada po ključnim 
brojevima za 2011., dostavljene od GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec, 6. travnja 2012. 
 
Točka 14. 
 
Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića 
Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Prijedlog Suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića 
Čakovec, koje je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čakovec donijelo na svojoj 197. 
sjednici, održanoj 12. ožujka 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 
 
Točka 15. 
 
Upućivanje: 
 
a) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2011. Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na prihvaćanje  

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:    
 

           Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za period od 01.01. 
do 31.12.2011., jednoglasno usvojeno na sjednici Skupštine VZG Čakovca održanoj 14. 
travnja 2012. u Mihovljanu, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
prihvaćanje. 

 
b) Godišnjeg financijskog proračuna Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2012. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na prihvaćanje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:    
 
Godišnji financijski proračun Vatrogasne zajednice Grada Čakovca, br. 08-

1/2012, od 31. ožujka 2012., donesen na sjednici Skupštine Vatrogasne zajednice 
Grada Čakovca održane 14. travnja 2012, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na prihvaćanje. 
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Točka 16. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Prijedloga Plana mreže 
osnovnih škola na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeću Odluku:    
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Prijedloga Mreže osnovnih škola na 

području Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  
 
Točka 17. 
 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća za predškolske ustanove na 
području Grada Čakovca za 2011., kojima Grad Čakovec nije osnivač  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
   
Prihvaća se Financijsko izvješće za 2011., za predškolske ustanove na području 

Grada Čakovca kojima Grad Čakovec nije osnivač. 
 
Točka 18. 
 
Donošenje Pravilnika o raspodjeli sredstava za sport iz Proračuna Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Slobodan Veinović, Branko Šalamon 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je donio  
 

Pravilnik o raspodjeli sredstava za sport iz Proračuna Grada Čakovca izdaci za 
rekreaciju i sport – ostali. 

 
Točka 19. 
 
Donošenje:  
 

a) Rješenja o imenovanju članice Koordinacijskog odbora akcije Grad Čakovec - 
prijatelj djece 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Rješenje: 
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Gordana Šoltić Siladi, odgojiteljica u Dječjem vrtiću Čakovec, imenuje se 
članicom Koordinacijskog odbora akcije "Grad Čakovec–prijatelj djece". 

 
b) Zaključka o usvajanju Plana aktivnosti i financiranja u 2012., Koordinacijskog 
odbora Grad Čakovec-prijatelj djece  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:   
  
Prihvaća se Plan aktivnosti i financiranja akcije “Grad Čakovec prijatelj djece” 

za 2012., donesen na sjednici Koordinacijskog odbora akcije “Grad Čakovec prijatelj 
djece”, 26. ožujka 2012. 
 
Točka 20. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta, 
Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

 Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca. 

 
Točka 21. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju vlasništva nad: 
 

a) grobljem u Mihovljanu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju vlasništva nad grobljem u Mihovljanu, upućuje 

se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
b) nerazvrstanim cestama, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke o preuzimanju u vlasništvo javnih cesta od ŽUC-a,  upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
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Točka 22. 
 
Davanje Suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pogrebnom ceremonijalu  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je dao Suglasnost na Pravilnik o izmjenama 
Pravilnika o pogrebnom ceremonijalu donijet od Uprave Društva GKP „Čakom“ d.o.o. 
Čakovec, od 30. travnja 2012. 
 
Točka 23. 
 
Upućivanje prijedloga Odluke o povjeravanju poslova organizacije, sakupljanja, 
odvoza i odlaganja komunalnog otpada Gradu Čakovcu - Općina Nedelišće  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova organizacije, sakupljanja, odvoza i 

odlaganja komunalnog otpada Gradu Čakovcu - Općina Nedelišće,  upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Točka 24. 
 
Donošenje Zaključaka iz područja: 
 
a) imovinsko-pravnih djelatnosti 
 
I. Dramalj 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Prijedlog Odluke o povjeravanju GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec nekretnine u 
Dramlju, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
II. Dječji vrtić 

 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Dječjem vrtiću Čakovec, da objekte i prostore dane na upravljanje i korištenje 
Odlukom Gradskog vijeća Grada Čakovca KLASA: 021-05/11-01/120, URBROJ: 2109/2-
02-11-23,od 7. srpnja 2011. daje u zakup zakupnicima čija je djelatnost u sklopu 
sportskog, kulturnog i rekreacijskog sadržaja.  
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Prostori iz točke I. ove Suglasnosti, mogu se dati u zakup pod uvjetom da nisu 
potrebni Dječjem vrtiću za obavljanje redovne registrirane djelatnosti i da se radi o 
popodnevnim i večernjim terminima, a daju se u zakup temeljem odluke Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića, sukladno zakonskim odredbama i provedenom javnom natječaju.   

Dobit ostvarenu od davanja prostora iz prethodne točke ove Suglasnosti u 
zakup, Dječji vrtić koristit će za tekuće održavanje prostora i plaćanje režijskih 
troškova.  

Dječji vrtić dužan je svaki sklopljeni ugovor o zakupu u skladu s točkom I. i II. 
ove Suglasnosti, u roku od 8 dana od dana potpisivanja dostaviti Gradu Čakovcu.  

 
 

b) društvenih djelatnosti 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
Studentima Marini Štefić, Goranu Sabolu, Matei Kovač, Ini Mikolaj i Mateji 

Vurušić, odobrava se mirovanje isplate stipendije za akademsku 2011/2012. 
 Studentici Valentini Rep odobrava se nastavak primanja stipendije u 
akademskoj 2011/2012. 
 Studenti Tatjana Car, Tanja Jambrović, Stjepan Kranjčec, Aleksandar Sadčikov i 
Ivana Car imaju obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene stipendije najkasnije 
od 1. siječnja 2014.  

Studentica Danka Žvorc ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od 1. siječnja 2013. 

Studentica Lea Langer ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od 1. rujna 2014. 

Studentica Ivana Jalšovec ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od 30. rujna 2013. 

Student Tomislav Horvat ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od 1. travnja 2013. 

Studentica Ina Kolarić ima obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos primljene 
stipendije najkasnije od 1. veljače 2013. 

Ukoliko se isti zaposle, imaju obvezu započeti vraćati utvrđeni iznos i prije 
odobrenog roka. Ukoliko student nije nastavio studij, obvezan je dostaviti potvrdu 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  
 Studentima se ne odobrava, nakon isteka navedenog roka dostava zahtjeva za 
produženjem istog. 
 Studentima Jurici Baranašiću i Ini Telebuh prihvaća se rok stjecanja diplome do 
30. rujna 2012., uz obvezu vraćanja utvrđenog iznosa stipendije. 
 Studentu Zoranu Turopoljcu prihvaća se rok stjecanja diplome do 30. listopada 
2012., uz obvezu vraćanja utvrđenog iznosa stipendije.  
 Studentima se ne odobrava, nakon isteka navedenog roka dostava zahtjeva za 
produženjem istog.  
 Studentici Lei Pajtak raskida se ugovor o korištenju stipendije, od 1. travnja 
2012.  
 Studentica se oslobađa obveze povrata do sada primljenog iznosa stipendije. 
 
 
Gradonačelnik zaključuje stručni kolegij u 9.11 sati.  
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KLASA: 021-05/12-01/75 
URBROJ: 2109/2-01-12-03 
Čakovec, 3. svibanj 2012. 
 
 
              PROČELNIK                 GRADONAČELNIK 
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.                 Branko Šalamon 


