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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 28. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 14. ožujka 2013. 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 zamjenik 
gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca. 

Stručnom kolegiju prisustvovali su: predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca 
Gordan Vrbanec, ing. el., zamjenik gradonačelnika Grada Čakovca Zoran Vidović, prist. oec., 
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.,  
Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb., te Ivica Pongrac, univ. spec. oec., Slobodan Veinovć, 
mag. polit. te voditeljica Službe za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec.  

 
 

Uz materijale, članovima gradonačelnikovog stručnog kolegija se dostavlja: 
1. Izvod iz zapisnika sa 27. stručnog kolegija gradonačelnika 
2. Izvješće o stipendijama Grada Čakovca 
3. Financijska izvješća za predškolske ustanove na području Grada Čakovca za 2012. 
4. Izvješće o Zaključku Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih 

nepogoda, mraza i suše koje su pogodila područje Grada Čakovca 2012. 
5. Izvješće o radu zimske službe 

 
Gradonačelnik skida točku „Upućivanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

za Grad Čakovec za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje“, sa dnevnog 
reda. 

 
Krenulo se na rad po dnevnom redu. 
 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Upućivanje prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
2.  Upućivanje prijedloga Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca,na 
donošenje  
3.  Upućivanje prijedloga Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora odnosno gradskih kotara na području Grada Čakovca,Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje  
4. Upućivanje prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora odnosno gradskih kotara na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada 
Čakovca,na donošenje  
5.  Upućivanje prijedloga Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca,na donošenje  
6.  Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 
2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje  
7.  Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju rezultata i načinu pokrića manjka 
Proračuna Grada Čakovca za 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
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8.  Upućivanje prijedloga Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
9.  Upućivanje Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije i Revizije Procjene 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
usvajanje  
10. Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti 
Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje  
11.  Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD Žiškovec Novo Selo 
Rok, Ivanovec, Mihovljan i Kuršanec  
12.  Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija 
osnovnih škola u 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje  
13.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima 
na području Grada Čakovca  
14.  Upućivanje prijedloga Odluke o kandidaturi za članove Nadzornog odbora 
Međimurje plin d.o.o. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
15.  Upućivanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2012. Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na usvajanje  
16.  Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o vrhunskom sportašu, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
17.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju programa prvog dijela „Ljeto u Gradu 
Zrinskih“ 2013.  
18.  Donošenje Pravilnika o sigurnosti Informacijskog sustava Grada Čakovca  
19.  Donošenje Zaključka o usvajanju Okončanog obračuna koncesija za obavljanje 
dimnjačarskih poslova za razdoblje 01.01. do 31.12.2012.   
20.  Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja o davanju u zakup 
neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne obrade  
21. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
doprinosu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
22.  Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na 
provedbi Projekta „Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije 
Čakovec“  
23.  Izvješće Međimurskih voda:  

a) Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za razdoblje 
od 01.01. do 31.12.2012. 

b) Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih 
građevina – Grad Čakovec 01.01. – 31.12.2012. 

24. Imenovanje Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora - Dječji vrtić  
25. Donošenje Zaključaka o:  

a) prijenosu nekretnina bivši Vojni poligon Čakovec 
b) ponudi za darovanje i zamjenu zemljišta - Vrtovi Ivanovec  
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Točka 1. Upućivanje prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 
             Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca, 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje, s time da će se Gradskom 
vijeću dostaviti izmjene odredaba Statuta kojim se naselje Štefanec pripaja Gradu 
Čakovcu, ukoliko do sjednice Gradskog vijeća bude donesen i stupi na snagu Zakon o 
izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH. 
 
 
Točka 2. Upućivanje prijedloga Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
  

Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 

 
 
Točka 3. Upućivanje prijedloga Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora odnosno gradskih kotara na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora odnosno 
gradskih kotara na području Grada Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. 

 
 
Točka 4. Upućivanje prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora odnosno gradskih kotara na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
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Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
odnosno gradskih kotara na području Grada Čakovca, upućuje se Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

 
 
Točka 5. Upućivanje prijedloga Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika, 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika, upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
 
Točka 6. Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 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:  
 

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2012., 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje. 

 
 
Točka 7. Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju rezultata i načinu pokrića manjka 
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 utvrđivanju rezultata i načinu pokrića manjka Proračuna 
Grada Čakovca za 2012. upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje. 

 
 
Točka 8. 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 2013. za: 
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1. dr. Mira Kermek-Sredanović,   
2. Vajda d.d. Čakovec, 
3. DVD Žiškovec, 

upućuju se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
Točka 9. Upućivanje Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije i Revizije Procjene 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
usvajanje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije i Revizije Procjene 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, upućuje se Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na usvajanje. 

 
 
Točka 10. Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite 
djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2013., Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Slobodan Veinović, Branko Šalamon. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne 
vatrogasne postrojbe Čakovec u 2013. upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. 

 
 
Točka 11. Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD Žiškovec, Novo Selo 
Rok, Ivanovec, Mihovljan i Kuršanec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke:  
 

1. Potvrđuje se Odluka Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Žiškovec o 
imenovanju SINIŠE MAKOVCA, iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Žiškovec, 
za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Žiškovec, na vrijeme od 4 
godine.  

2. Potvrđuje se Odluka Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novo Selo 
Rok o imenovanju NIKOLE COLARIĆ, iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Novo Selo Rok, za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novo Selo 
Rok, na vrijeme od 4 godine.  

3. Potvrđuje se Odluka Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ivanovec o 
imenovanju BOŽIDARA HERMANA, iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
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Ivanovec, za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ivanovec, na 
vrijeme od 4 godine.  

4. Potvrđuje se Odluka Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mihovaljan o 
imenovanju ZDRAVKA VINCETIĆA, iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Mihovljan, za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mihovljan, na 
vrijeme od 4 godine. 

5. Potvrđuje se Odluka Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kuršanec o 
imenovanju ROMANA BORKA, iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kuršanec, 
za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kuršanec, na vrijeme od 4 
godine.  

 
 

Točka 12. Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija 
osnovnih škola u 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2013., 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 

 
 
Točka 13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim 
parkiralištima na području Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
Bez rasprave gradonačelnik je donio  Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
javnim parkiralištima na području Grada Čakovca. 

 
 
Točka 14. Upućivanje prijedloga Odluke o kandidaturi za članove Nadzornog odbora 
Međimurje plin d.o.o. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prijedlog Odluke o kandidaturi za članove Nadzornog odbora Međimurje plin 
d.o.o.  upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

 
 
Točka 15. Upućivanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2012. Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na usvajanje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
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Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Izvješće o radu Savjeta mladih za 2012., upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na usvajanje. 
 
 

Točka 16. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o vrhunskom sportašu, 
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 vrhunskom sportašu upućuje se Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 

Točka 17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju programa prvog dijela „Ljeto u Gradu 
Zrinskih“ 2013. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
 

Prihvaća se prijedlog programa i organizacije prvog dijela Ljeta u gradu Zrinskih 
2013. godine. 

 
 
Točka 18. Donošenje Pravilnika o sigurnosti Informacijskog sustava Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio Pravilnik o sigurnosti Informacijskog 
sustava Grada Čakovca. 
 
 
Točka 19. Donošenje Zaključka o usvajanju Okončanog obračuna koncesija za 
obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje 01.01. do 31.12.2012. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak:  
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Usvaja se Okončani obračun koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za 
razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012. 
 
 

Točka 20. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja o davanju u zakup 
neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne obrade 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
Bez rasprave gradonačelnik je donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja o davanju 
u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne 
obrade. 
 
 
Točka 21. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom doprinosu Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Dražen Barić, Velimir Kramarić, Ninoslav Šipoš, 
Zoran Vidović, Gordan Vrbanec.  
 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, upućuje 
se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje, s time da se iza članka 1: 

a) alineje pod a) umjesto riječi „legalizacije nelegalnih izgrađenih stambenih i 
gospodarskih objekata“ upisuju riječi „ozakonjenja (legalizacije) pomoćnih i 
gospodarskih (poljoprivrednih) zgrada, a iza riječi „Ministarstva branitelja 
stavlja točka i briše tekst „kao i dokaza o vlasništvu nad predmetnom 
nekretninom“ 

b) stavka pod b) iza riječi izjavu briše točka i upisuje tekst „a Odluku o tome 
donosi Gradsko vijeće“. 
 

 
Točka 22. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na 
provedbi Projekta „Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije 
Čakovec“  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Pisma namjere Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, 
upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
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Točka 23.  Izvješće Međimurskih voda:  
a) Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za razdoblje 

od 01.01. do 31.12.2012. 
b) Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih 

građevina – Grad Čakovec 01.01. – 31.12.2012. 
U raspravi su sudjelovali: Lidija Jaklin Dražen Barić, Branko Šalamon.  

 

Točka 24. Imenovanje Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora - Dječji vrtić  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Rješenje: 
 
U Komisiju za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i 
obrazovanja Hrvatske za Dječji vrtić Čakovec, od strane Grada Čakovca, imenuju se: 

1. Slobodan Veinović, mag. polit. 
2. Tatjana Bogdan, mag. iur. 

 
Točka 25. Donošenje Zaključaka o:  
 

a) prijenosu nekretnina bivši Vojni poligon Čakovec 
 

Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 

 
Prijedlog Odluke o prihvatu vlasništva nekretnina od Međimurske županije radi 

izgradnje cesta, komunalne i druge infrastrukture i održavanja istih na području 
gospodarske zone „Poslovni park Međimurje“ bivši Vojni poligon, na području DPU 
Gospodarska zona Istok – Sjeverni dio u Čakovcu, upućuje se Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje. 

 
b) ponudi za darovanje i zamjenu zemljišta - Vrtovi Ivanovec  
 

Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Prijedlog Odluke o darovanju i zamjeni zemljišta Vrtova Ivanovca, upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.  

 
Gradonačelnik zaključuje sjednicu kolegija u 10:09 sati. 
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KLASA: 021-05/13-01/48 
URBROJ: 2109/2-01-13-03 
Čakovec, 14. ožujak 2013. 
 
 
PROČELNIK       GRADONAČELNIK 
mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur.    Branko Šalamon 


