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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

sa 05. Gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 03. prosinca 2009. u Gradskoj 
vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 10.00 sati 

 
Stručni kolegij je otvorio Gradonačelnik i konstatirao da su nazočni svi pročelnici. 

Konstatirao je da je kolegiju nazočna većina pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca i 
novinari. 

 
Stručnom kolegiju su bili prisutni: zamjenici gradonačelnika Veselin Biševac i Zoran 

Vidović, predsjednik Gradskog vijeća Grada Čakovca - Gordan Vrbanec, pročelnici upravnih 
odjela Uprave Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur., Lidija Jaklin, dipl.oec., 
Ninoslav Šipoš, dipl. ing. arh., Slobodan Veinović, prof., Nenad Hranilović, dipl. oec., Antun 
Gjerapić, dipl. ing. građ., Marijana Pal, dipl. oec. osim Ivice Pongraca, dipl. ing. sigurnosti, 
koji je opravdano izostao. Kolegiju su bili prisutni i Kristijan Mavrek dipl. politolog direktor 
Razvojne agencije Grada Čakovca ČakRA d.o.o., Miodrag Novosel – direktor GP „Ekom“ 
d.o.o., tajnica Dječjeg vrtića Čakovec, Snježana Avirović, dipl. iur. - direktorica GKP „Čakom“ 
d.o.o., Andrej Gregorec – direktor GP „Stanorad“ d.o.o., Lidija Jurčić - šefica računovodstva 
Dječjeg vrtića, tajnica Dječjeg vrtića Čakovec Vera Rosić, ravnateljica Pučkog otvorenog 
učilišta Čakovec, Ljiljana Križan – ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, Ladislav 
Varga – ravnatelj Centra za kulturu Čakovec, Ivan Krištofić – zapovjednik Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Čakovca.  

 
Stručnom kolegiju bio je nazočan i  Ivica Perhoč, župan Međimurske županije. 

 
Gradonačelnik je konstatirao da su članovi stručnog kolegija na stol primili: 
- materijal uz točku 1. Dnevnog reda 
- materijal uz točku 2. Dnevnog reda 
- ispravak materijala uz točku 11.b dnevnog reda 

  
   

D N E V N I    R E D 
 

1. Upućivanje prijedloga Projekcije Proračuna Grada Čakovca za 2011. i 2012. 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

2. Upućivanje prijedloga Financijskog plana razvojnih programa – investicije i kapitalne 
donacije Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  

3. Donošenje Plana nabave Grada Čakovca za 2010.  
4. Upućivanje Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Gradskom vijeću Grada 

Čakovca na usvajanje  
5. Davanje Suglasnosti na planove poslovanja gradskih ustanova Grada Čakovca  

a)   Dječji vrtić Čakovec 
b)   Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec 
c)   Centar za kulturu Čakovec 
d)   Pučko otvoreno učilište Čakovec 
e)   Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca  

6. Davanje Suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole 
Ivanovec  

7.   Donošenje  
           a) Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca  

      b) Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o premještanju, blokiranju i deblokiranju 
vozila  

8. Donošenje Pravilnika o organizaciji, čuvanju, odabiranju i  izlučivanju registraturnog i 
arhivskog gradiva  
9.  Donošenje Plana prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2010.  
10. Donošenje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Uprave 
Grada Čakovca za 2010.  
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11. Donošenje: 
a) Odluke o imenovanju osobe u Upravi Grada Čakovca zadužene za nepravilnosti  
b) Odluke o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole u Upravi Grada 
Čakovca  
12. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
13. Davanje Suglasnosti na Program uređenja i održavanja groblja za 2010. – GKP 
„Čakom“ d.o.o.  
14.  Postupak javne nabave za nabavu plina u gradskim ustanovama i osnovnim školama 
s područja Grada Čakovca 2010. – 2013.  
15.  Donošenje Rješenja o zamjeni člana Komisije za stipendije Grada Čakovca  
16.  Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarima 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  
17.  Donošenje Zaključaka o stipendijama Grada Čakovca 2009./2010.  
18.  Donošenje Zaključka o odricanju od plaćanja spomeničke renti  
19. Donošenje Zaključka o zahtjevu tvrtke „Kemoboja Plus“ d.o.o. Zagreb  

      20. Donošenje Zaključaka iz područja:  
a) imovinsko-pravnih djelatnosti  
b) društvenih djelatnosti  

      21. Informacije, pitanja i prijedlozi 
 
Prelazi se na rad po dnevnom redu. 
 
Točka 1.  
 
Upućivanje prijedloga Projekcije Proračuna Grada Čakovca za 2011. i 2012. Gradskom 
vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Zaključke: 
 
Prijedlog Projekcije Proračuna Grada Čakovca za 2011. i 2012. upućuje se 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
Obvezuju se sva gradska poduzeća i ustanove da do 15. siječnja 2010. dostave 

Gradu Čakovcu recesijske  mjere sa prikazom aktivnosti od kojih se odustaje u 2010. 
 
 
Točka 2. 
 
Upućivanje prijedloga Financijskog plana razvojnih programa – investicije i kapitalne 
donacije Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 

Prijedlog Financijskog plana razvojnih programa – investicije i kapitalne 
donacije upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
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Točka 3. 
 
Donošenje Plana nabave Grada Čakovca za 2010. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi: 
 

Plan nabave Grada Čakovca za 2010. s time da se za nabavu električne energije 
uvrštava svota od 1.650,000,00 kuna sa pozicije 025A014 Javna rasvjeta te ukupno 
planirana nabava za potrebe Grada Čakovca u 2010. sada iznosi 21.408,850,00 kuna. 
 
 
Točka 4. 
 
Upućivanje Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na usvajanje 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 

Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika Grada Čakovca upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje. 
 
 
Točka 5. 
 
Davanje Suglasnosti na planove poslovanja gradskih ustanova Grada Čakovca  
 

a) Dječji vrtić Čakovec 
 

Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Lidija Juričić, Branko Šalamon 
 

Nakon rasprave gradonačelnik daje sljedeću Suglasnost: 
 
 Daje se Suglasnost na Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Čakovec za 
2010.  
 
b) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Ljiljana Križan, Branko Šalamon 
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Nakon rasprave gradonačelnik daje sljedeću Suglasnost: 
 

Daje se Suglasnost na Plan poslovanja i financijskih potreba knjižnice „Nikola 
Zrinski“ Čakovec za 2010. 

 
c)   Centar za kulturu Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Ladislav Varga, Branko Šalamon 
 

Nakon rasprave gradonačelnik daje sljedeću Suglasnost: 
 

Daje se Suglasnost na Plan i Program rada i financijski plan Centra za kulturu 
Čakovec za 2010.  

 
d)   Pučko otvoreno učilište Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Vera Rosić, Branko Šalamon 
 

Nakon rasprave gradonačelnik daje sljedeću Suglasnost: 
 

Daje se Suglasnost na Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta za 2010.  
 
e)   Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Ivan Krištofić, Branko Šalamon 
 

Nakon rasprave gradonačelnik daje sljedeću Suglasnost: 
 

Daje se Suglasnost na Plan rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca za 
2010. 
 
 
Točka 6. 
 
Davanje Suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole 
Ivanovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Veselin Biševac 
 

Nakon rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 
 Pokreće se postupak Izmjena i dopuna Statuta Osnovnih škola na području 
Grada Čakovca te se obvezuju Školski odbori tih škola dostaviti Gradu Čakovcu 
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta osnovne škole, potpisanu od predsjednika 
Školskog odbora te s pečatom osnovne škole. 
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Točka 7. a  
 

Donošenje Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Zoran Vidović 
 

Nakon rasprave gradonačelnik donosi: 
 

Pravilnik o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca. 
 
 
Točka 7. b 
 

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o premještanju, blokiranju i 
deblokiranju vozila  
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 

U raspravi su sudjelovali: Branko Šalamon, Zoran Vidović 
 

Nakon rasprave gradonačelnik donosi: 
 

Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o premještanju, blokiranju i 
deblokiranju vozila  

 
 
Točka 8.  
 
Donošenje Pravilnika o organizaciji, čuvanju, odabiranju i  izlučivanju registraturnog i 
arhivskog gradiva 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave Gradonačelnik donosi: 
 
            Pravilnik o organizaciji, čuvanju, odabiranju i  izlučivanju registraturnog i 
arhivskog gradiva. 
 
 
Točka 9.  
 
Donošenje Plana prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2010. 
 
Raspravu otvara Gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave Gradonačelnik donosi: 
 
Plan prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2010. 
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Točka 10.  
 
Donošenje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Uprave 
Grada Čakovca za 2010 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi: 
 
Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Uprave Grada 

Čakovca za 2010 
 
Točka 11. a 
 

Donošenje Odluke o imenovanju osobe u Upravi Grada Čakovca zadužene za 
nepravilnosti 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio: 
 
Odluku o imenovanju osobe u Upravi Grada Čakovca zadužene za nepravilnosti 

 
Točka 11. b 
 

Donošenje Odluke o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole u 
Upravi Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi.  
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio: 
 
Odluku o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole u Upravi 

Grada Čakovca 
 
Točka 12.  
 

Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Čakovca 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 Rješenja o odbijanju prigovora Željka Šoltića, M. Magdalenića 1 c, iz 
Čakovca,  upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 



 7 

 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Čakovca upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
Točka 13.  
 
Davanje Suglasnosti na Program uređenja i održavanja groblja za 2010. – GKP 
„Čakom“ d.o.o. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Snježana Tkalčec – Avirović, Branko Šalamon 
 

Nakon rasprave gradonačelnik je dao sljedeću Suglasnost: 
 

Daje se Suglasnost na Program uređenja i održavanja groblja za 2010.  
  

 
Točka 14.  
 
Postupak javne nabave za nabavu plina u gradskim ustanovama i osnovnim školama s 
područja Grada Čakovca 2010. – 2013. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 
Predlaže se gradskim ustanovama i osnovnim školama s područja Grada 

Čakovca davanje Suglasnosti Gradu Čakovcu za obavljanje postupka javne nabave za 
nabavu plina u razdoblju od 2010. – 2013. 
 
 
Točka 15.  
 
Donošenje Rješenja o zamjeni člana Komisije za stipendije Grada Čakovca 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeće Rješenje: 
 
Razrješuje se Gabrijela Hudin dužnosti člana Komisije za stipendiju Grada 

Čakovca. 
 Imenuje se Bistrović Mirjana, Ivana pl. Zajca 13, Čakovec za člana Komisije za 
stipendiju Grada Čakovca. 
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Točka 16. 
 
 Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarima 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Zoran Vidović, Branko Šalamon, Veselin Biševac 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih 
poslova upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
Točka 17.  
 
Donošenje Zaključaka o stipendijama Grada Čakovca 2009./2010. 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Veselin Biševac, Branko Šalamon 
 

Bez rasprave gradonačelnik je donio sljedeći Zaključak: 
 

Kandidati koji su upisali studije koji prema natječaju ostvaruju pravo prednosti 
a zadovoljavaju mjerila  sukladno Odluci o stipendiranju studenata ostvaruju pravo na 
dodjelu stipendije. 

Kandidati koji su upisali studije umjetničkih usmjerenja a zadovoljavaju mjerila  
sukladno Odluci o stipendiranju studenata ostvaruju pravo na stipendiju. 

Kandidati koji su upisali studije van RH a zadovoljavaju mjerila sukladno Odluci 
o dodjeli stipendije i zaključku Komisije za stipendije, imaju pravo na dodjelu 
stipendije u visini iznosa stipendije u RH. 

Prihvaćanje rasporeda kandidata na listama za preddiplomski studij, po osnovi 
uspjeha za preddiplomski studij ( 117 ) i socijalno imovinskog statusa ( 8 ) te 
utvrđivanje posljednjeg kandidata koji ostvaruje pravo na stipendiju 

Prihvaćanje rasporeda kandidata na listama za diplomski studij, po osnovi 
uspjeha ( 39 ).   

Predlažu se navedene rang liste ( prema posljednjem studentu koji ovisi o 
raspoloživim sredstvima )  sukladno članku 6. Odluke o stipendiranju studenata. 

Iznos potrebnih sredstava za stipendije u 2010. prikazan je sljedećom tablicom: 
 

prijedlog za "nove i stare"  
stari i novi 800,00 ( I.- XII. ) 
    
novi   1.224.000,00  
stari  1.606.500,00  
ukupno   2.830.500,00  

 
Točka 18. 
 
Donošenje Zaključka o odricanju od plaćanja spomeničke rente 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
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Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 
Grad Čakovec odriče se naplate spomeničke rente za poslovne usluge (pravne, 

računovodstvene, računalne, inženjerske i druge intelektualne usluge), ugostiteljstvo, 
trgovinu, proizvodnu i ostale uslužne djelatnosti za razdoblje 2010. 
 
 
Točka 19. 
 
Donošenje Zaključka o zahtjevu tvrtke „Kemoboja Plus“ d.o.o. Zagreb 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 
Prihvaća se zahtjev tvrtke „Kemoboja Plus“ d.o.o. , Josipa Marohnića 1/8, iz 

Zagreba. Radovi će se izvesti prema ponudbenom troškovniku „Tandem Samobor“ 
d.o.o. iz Samobora, Zagrebačka 2b, od 2. listopada 2009. i Ugovoru o građenju 
sklopljenom između „Kemoboje plus“ d.o.o. iz Zagreba i „Tandem Samobor“ d.o.o. iz 
Samobora, od 10. listopada 2009., s time da će se sklopiti novi Ugovor kojim neće biti 
nikakvih međusobnih potraživanja po ispunjenju međusobnih obaveza. 
 
 
Točka 20.a  
 
Donošenje Zaključaka iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti 
 
I. Ugovor o zakupu na adresi Kralja Tomislava 1, Čakovec 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 
Odobrava se sklapanje Ugovora o zakupu sa dosadašnjim podzakupcima na 

adresi Kralja Tomislava 1, Čakovec:  Tisak d.d. Zagreb, za poslovni prostor površine 
25 m2 i  Vrbanec Jurici, vlasniku brijačkog salona za poslovni prostor površine 15 m2 
te  davanje poslovnih prostora u zakup neposrednom dodjelom zatečenim zakupcima.  

Prihvaća se povećanje mjesečne zakupnine za poslovni prostor na adresi Kralja 
Tomislava 1, Čakovec, za poslovni prostor površine 25 m2, sa dosadašnjih 128 EUR-a 
na 205 EUR-a (u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan izdavanja 
računa). 
 
 
II. Ugovora o zakupu na adresi Čakovec, Putjane 65,  Društveni dom, 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
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Odobrava se sklapanje Ugovora o zakupu sa dosadašnjim zakupnikom STK 
«Putjane»  na adresi Čakovec, Putjane 65,  Društveni dom, i davanje objekta u zakup 
neposrednom dodjelom zatečenom zakupniku, nakon što predsjednik STK «Putjane» 
dostavi Gradu Čakovcu sljedeću dokumentaciju:  

a) Pismo namjere (o daljnjem korištenju objekta temeljem novog ugovora o 
zakupu),  

b) Rješenje o registraciji kluba, dokaz o osobama ovlaštenima za zastupanje kluba 
(izvadak iz registra ili odluku skupštine kluba), te 

c)  Izvješća o gospodarenju i trošenju proračunskih sredstava od 01. mjeseca 
2005. do 12. mjeseca 2009. i izvješće o održavanju objekta za isto razdoblje. 
Ugovor o zakupu iz prethodnog članka ovog Zaključka, uz postojeće stare 

odredbe sadržavat će i slijedeće: 
Zakupnik preuzima obvezu:  

- održavanja objekta, 
- podnošenje godišnjeg izvješća Gradonačelniku Grada Čakovca o sredstvima 
ostvarenim od korištenja objekta i nihovom trošenju, najkasnije do 31.03. za 
prethodnu godinu, 
-podnošenje polugodišnjeg izvješća Gradonačelniku Grada Čakovca  o stanju i načinu 
održavanja objekta, najkasnije do 31.07. za prvo polugodište i 31.01. za drugo 
polugodište, 
-utvrđivanje cjenika korištenja objekta za druge korisnike (sportske udruge, udruženja 
građana pojedince) uz suglasnost Gradonačelnika, 
-za poslovni prostor u sklopu športskog objekta zakupac se obvezuje dostavljati    
posebna godišnja izvješća o sredstvima ostvarenim od korištenja objekta i  njihovom 
trošenju, najkasnije do 31.03. za prethodnu godinu. 

Neispunjavanje predmetnih obveza predstavlja raskidni uvjet ugovora i Grad 
Čakovec će u slučaju neispunjavanja bilo koje od obveza zakupnika raskinuti Ugovor. 

Zakupnik je dužan po prestanku ugovora o zakupu predati zakupodavcu 
prostor u ispravnom stanju podobnom za redovnu upotrebu uzimajući u obzir 
promjene nastale uslijed redovitog korištenja prostora, i to u roku od 30 dana od 
prestanka ugovora te ispražnjene prostorije slobodne od osoba i stvari s ključevima 
vratiti zakupodavcu, bez ikakvih dugova i tereta od strane isporučioca komunalnih 
usluga. 

Zakupnik nema pravo po prestanku  ugovora o zakupu, odnosno korištenja 
sportskog objekta demontirati vrata, prozore, zidove, stropove, izloge, podove, 
vodovodne, plinske, ventilacione i druge instalacije i uređaje koje je ugradio radi 
funkcije prostora, 

Ugovorne strane utvrđuju prestanak ovog ugovora: 
 - istekom roka na koji je sklopljen, 
- otkazom, prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen.  

Ugovor o zakupu športskog objekta prestaje otkazom koji se daje  u pisanoj 
formi 

Otkazni rok je 2(dva) mjeseca.  
Otkaz može dati zakupodavac u slučaju 

- ako zakupnik u športskom objektu obavlja djelatnosti suprotno ovom ugovoru- ako 
zakupnik izda športski objekt u podzakup ili na korištenje drugom ili vrši adaptacije 
bez suglasnosti zakupodavca,  
-ako zakupnik ne ispunjava obveze utvrđene ovim Ugovorom, 

Otkaz može dati i zakupnik u slučaju 
- ako mu nadležni organ zabrani obavljanje djelatnosti. 

Zakupnik je dužan podmirivati naknadu za utrošenu struju, vodu, plin, grijanje, 
održavanje čistoće, komunalnu naknadu i ostale usluge te naknadu za korištenje 
uređaja i zajedničkih dijelova objekta koje koristi s drugima, u roku dospijeća 
naznačenom na ispostavljenim računima. 

Predmetni objekt daje se u zakup bez plaćanja zakupnine. 
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III. Pomoćno igralište za NK Jedinstvo 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Bez rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 

Podržava se namjera Vijeća Mjesnog odbora Novo Selo na Dravi u izgradnji 
pomoćnog igrališta za NK Jedinstvo kao i da se pristupi potrebnim radnjama za 
realizaciju istog. 

Nalaže se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Odsjeku za imovinsko 
pravne poslove, da pristupi pregovorima sa vlasnicima čestica 209/130, 209/132 i 
209/133, k.o. Totovec, o uvjetima otkupa dijela predmetnih čestica – cijena, rokovi 
plaćanja, utvrđivanju približne površine dijela svake čestice kojeg je potrebno otkupiti, 
naručivanju parcelacije čestica kada se za to steknu uvjeti, kao i poduzimanje drugih 
potrebnih radnji u svrhu formiranja čestice radi izgradnje pomoćnog igrališta za NK 
Jedinstvo, Novo Selo na Dravi.  

Sukladno članku 2. ovog Zaključka nalaže se Upravnom odjelu za prostorno 
uređenje, Odsjeku za  imovinskopravne poslove, da provede sve pravne radnje oko 
sklapanja Predugovora o kupoprodaji nekretnina i uknjižbe vlasništva za korist i na 
ime Grada Čakovca u Zemljišnim knjigama, s kupoprodajnom cijenom do visine 
tržišnih cijena i rokovima plaćanja u skladu s mogućnostima proračuna  Grada 
Čakovca. 
 
 
Točka 20.b 
 
I. Stipendije 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Veselin Biševac, Gordan Vrbanec, Branko Šalamon 
 

Nakon rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 
Mariu Mihalicu, Luki Sanjković, Ani Kolarić, Andriji Goričanec, Tamari Đokić, 

Vlatki Kranjčec, Renatu Gajskom, Anji Mihalković, Filipu Munđaru, Dariji Pletikapa, 
Azri Sinanović, Adnanu Sananović, Ivani Herjavec, Snježani Vučajnik, Jurici 
Baranašiću, Tomislavu Vungrincu, Marku Klinecu, Ivani Car, Filipu Karanoviću i 
Kristini Jarni odobravaju se molbe za mirovanje isplate stipendija u akademskoj 
2009./2010. 
 Tamari Cmrečnjak odobrava se primanje stipendije za 2009./2010. dok za 
akademsku 2010./2011. ne ostvaruje pravo na primanje stipendije. 
          Stjepanu Kranjčecu, Aleksandri Bedić, Mišelu Šatrak, Anji Gačeši, Neveni 
Bogdanović, Igoru Drku, Ivi Glavina, Aleksandru Musiću, Sandri Vuk, Magdaleni Zeko, 
Saši Šolja, Ivi Micek, Marijani Trstenjak, Lani Haramiji, Emiliji Novak, Marku Mikolaju i 
Martinu Gečeku odobrava se nastavak primanja stipendije u akademskoj 2009./2010. 
 Odbija se molba Doroteje Delimar za oslobađanje vraćanja stipendije te se ista 
obvezuje započeti vračati iznos primljene stipendije najkasnije do 2014.  
 Odbija se molba Tihomira Horvata za oslobađanje obveze vraćanja stipendije te 
se isti obvezuje  započeti vraćati iznos primljene stipendije najkasnije do 2012. Rok za 
stjecanje diplome mu je srpanj 2010. Nakon isteka navedenog roka, zahtjev za 
produženjem istog se neće odobriti. 
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 Sukladno Zaključku Gradskog poglavarstva od 27. rujna 2007. Nino Kozjak 
oslobođen je obveze povrata stipendije. 

Sukladno Zaključku Gradskog poglavarstva od 27. rujna 2007., Ivan Antonios 
Karalazos ima obvezu dostave službene dokumentacije sukladno kojoj bi se oslobodio 
povrata stipendije. U suprotnom, povrat stipendije ostaje na snazi. 
 Luciji Sanjković i Jeleni Tisaj odobrava se 30. rujan 2010. kao rok za stjecanje 
diplome. Studenti imaju obvezu vraćanja stipendije sukladno prosjeku ocjena.  Nakon 
isteka navedenog roka, zahtjev za produženjem istog se neće odobriti. 
          Odobrava se 30. rujan 2010. za rok stjecanja diplome Jurici Vugrinu. Student ima 
obvezu vraćanja stipendije.  Nakon isteka navedenog roka, zahtjev za produženjem 
istog se neće odobriti. 
 Odobrava se travanj 2011. za rok stjecanja diplome Jeleni Župan. Studentica 
ima obvezu vraćanja stipendije sukladno ugovoru, najkasnije od 2013. Nakon isteka 
navedenog roka, zahtjev za produženjem istog se neće odobriti. 
          Dajani Mikulan, Matiji Lisjaku i Ivani Kolarić odobrava se 30. rujan 2010. za rok 
stjecanja diplome. Studenti imaju obvezu vraćanja stipendije sukladno prosjeku 
ocjena.  

Nakon isteka navedenog roka, zahtjev za produženjem istog se neće odobriti. 
 Sukladno Zaključku Gradskog poglavarstva od 27. rujna 2007., Valentina Novak 
nema obvezu povrata stipendije.  
 Iva Vrbanec i Alen Pintarić imaju obvezu započeti vraćati iznos primljene 
stipendije najkasnije do 2011. 

Jurica Hlapčić ima obvezu započeti vraćati iznos primljene stipendije najkasnije 
do svibnja 2010. 

Lucija Jančec i Jagoda Murković imaju obvezu započeti vraćati iznos primljene 
stipendije najkasnije do listopada  2010. 

Andreja Horvat ima obvezu započeti vraćati iznos primljene stipendije 
najkasnije do listopada 2012. 

Maja Matotek ima obvezu započeti vraćati iznos primljene stipendije najkasnije 
do studenog 2010. 

Petra Gavranović ima obvezu započeti vraćati iznos primljene stipendije 
najkasnije do 2013. 

Petra Baksa ima obvezu započeti vraćati iznos primljene stipendije najkasnije 
do prosinca 2012. 

Mihovil Katić i Marko Geček imaju obvezu započeti vraćati iznos primljene 
stipendije najkasnije do 2013. 

Zrinka Zorčec i Ana Marciuš imaju obvezu započeti vraćati iznos primljene 
stipendije najkasnije do siječnja 2011. 

Dejan Strbad ima obvezu započeti vraćati iznos primljene stipendije najkasnije 
do 2014. 

Hrvoje Gazdek ima obvezu započeti vraćati iznos primljene stipendije 
najkasnije do travnja 2011. Nakon isteka navedenog roka, zahtjevi za produženjem 
navedenog roka neće se odobriti. 

Sukladno Zaključku Gradskog poglavarstva od 8. prosinca 2005., Maja Šarator 
ima obvezu potpisati sporazum o vraćanju iznosa primljene stipendije najkasnije do 1. 
prosinca 2009. Ukoliko se ne odazove pozivu pokreće se sudski postupak za povratom 
stipendije. 
 Bojanu Jaklinu, Mihaeli Carović, Dušanu Bariću i Darku Kukovcu odobrava se 
naknadna dostava potvrda o upisima u narednu godinu studija. Rok za dostavu 
podataka je 1. ožujak 2010., a do navedenog im se roka obustavlja isplata stipendija.  
Nakon dostave potrebne dokumentacije, isplata stipendija započinje od ožujka 2010. 
Ukoliko studenti ne dostave potrebnu dokumentaciju za 2009./2010. za istu im se 
akademsku godinu odobrava mirovanje.   
 Prihvaća se službeno obrazloženje Hane Kovačić. Studentica ostvaruje pravo 
za nastavak primanja stipendije. 
 Određuje se veljača 2010. kao rok stjecanja diplome Nikoli Baksa. Nakon 
stjecanja diplome razmotrit će se obveza vraćanja primljene stipendije. 
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 Ivani Žnidarić odobrava se 30. rujan 2010. za rok stjecanja diplome. Studentica 
ima obvezu vraćanja stipendije najkasnije do 2013. Studentici se ne odobrava, nakon 
isteka navedenog roka dostava zahtjeva za produženjem istog.  
 
 
II. Povećanje broja sufinancirane djece u predškolskim  ustanovama kojima Grad 
Čakovec nije osnivač 
 
Raspravu otvara gradonačelnik. 
 
U raspravi su sudjelovali: Veselin Biševac, Slobodan Veinović, Branko Šalamon 
 

Nakon rasprave gradonačelnik donosi sljedeći Zaključak: 
 
Odobravaju se izmjene i dopune Plana mreže predškolskih ustanova.  
 

Izmjena i dopuna Plana mreža predškolskih ustanova za razdoblje 
od 1.01.2010. do 31.08.2010. 

 Grad sufinancira 
DJEČJI VRTIĆ ŽIBEKI 55 
DJEČJI VRTIĆ LOPTICA 55 
DJEČJI VRTIĆ DJEČJA MAŠTA 55 

 
 
 
Točka 21. Informacije, pitanja i prijedlozi 
 
Na stručnom kolegiju gradonačelnika direktori gradskih poduzeća i razvojne agencije ČakRA 
d.o.o. Čakovec prezentirali su svoje planove poslovanja za 2010. sljedećim redoslijedom: 
GKP „Čakom“ d.o.o., GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec, GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec i ČakRA 
d.o.o. Čakovec. 
 
 
U raspravi vazanoj za GKP „Čakom“ d.o.o., su sudjelovali: Snježana Tkalčec Avirović, Ivica 
Perhoč kao predsjednik Nadzornog odbora GKP „Čakom“ d.o.o., Branko Šalamon. 
 
 
U raspravi vezanoj za  GP „Ekom“ d.o.o. su sudjelovali: Miodrag Novosel, Branko Šalamon. 
 
 
U raspravi vezanoj za GP „Stanorad“ d.o.o. su sudjelovali: Andrej Gregorec, Branko 
Šalamon. 
 
 
U raspravi vezanoj za Razvojnu agenciju ČakRA d.o.o. su sudjelovali: Kristijan Mavrek. 
 
 
Gradonačelnik zaključuje stručni kolegij u 12. 46 sati. 
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