
            
 
 

                  
   REPUBLIKA HRVATSKA  
  MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
         GRAD ČAKOVEC 
        GRADSKO VIJEĆE 
 Odbor za Statut, Poslovnik i 
     normativnu djelatnost 
 
KLASA: 021-05/16-01/180 
URBROJ: 2109/02-02-16-09 
Čakovec, 14. rujna 2016. 
 

Na svojoj 18. sjednici održanoj 14. rujna 2016., Odbor za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 5., 6., i 10. Dnevnog 
reda sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća 

 
 

 
 M I Š L J E N J A 

 
 

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o 
mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području Grada 
Čakovca jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa 
za Grad Čakovec jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Pravilnika o 

uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim 
ustanovama jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

 
 
 
 

            PREDSJEDNIK ODBORA             
             Dragutin Bajsić 
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Z A P I S N I K 

sa 18. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost  Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, održane 14. rujna 2016., s početkom u 08.00 sati  

u prostorijama Uprave Grada Čakovca 
 
NAZOČNI:    Dragutin Bajsić - predsjednik 
  Marijan Turk – član 
  Ilija Okun – član    
  Petar Jović Vladušić, član 
  Dragica Kemeter – pročelnica Upravnog odjela za upravu 
   
       
 Predsjednik Odbora predlaže da se danas na Odboru raspravlja o točkama 5., 
7. i 10. sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca.   

 
Predsjednik daje na glasovanje Dnevni red. 
 
Za su glasovali svi članovi Odbora pa je usvojen sljedeći: 

 
       D N E V N I    R E D 

 
1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjestima i uvjetima za prodaju robe 

izvan prodavaonica na području Grada Čakovca 
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od 

posebnog interesa za Grad Čakovec 
3. Donošenje Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam prostora 

i opreme u školskim ustanovama 
 

 
TOČKA 1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjestima i uvjetima za 
prodaju robe izvan prodavaonica na području Grada Čakovca 
 
Dragutin Bajsić navodi da Ured državne uprave traži da se u članku 22. Odluke  
mora izbrisati stavak 1, alineje 1. 2 i 3 zbog toga jer su te prekršajne odredbe 
sadržane u Zakonu o trgovini pa ih ne treba duplirati u našoj Odluci.  
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Odluku o izmjenama Odluke o mjestima 
i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području Grada Čakovca 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se 
Odluka o izmjenama Odluke o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan 
prodavaonica na području Grada Čakovca jednoglasno upućuje Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu 
pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Čakovec 
 
Predsjednik Odbora obrazložio je da je to formalna Odluka. Odluku treba izmijeniti jer 
su nastala dva nova vrtića. 
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Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad 
Čakovec 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se  prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog 
interesa za Grad Čakovec jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje.  
 
 
TOČKA 3. Donošenje Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u 
najam prostora i opreme u školskim ustanovama 
 
Članovi odbora složili su se da korištenje dvorane predstavlja veliki trošak. Korištenje 
dvorana treba urediti Pravilnikom. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Pravilnika o uvjetima, 
kriterijima i postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim 
ustanovama. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se  prijedlog 
Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam prostora i opreme 
u školskim ustanovama jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje.  
 
Predsjednik Odbora zatvara sjednicu u 08:30. 
 
KLASA: 021-05/16-01/180 
URBROJ: 2109/02-02-16-10 
Čakovec, 14. rujna 2016. 
 
                                                PREDSJEDNIK ODBORA
  

Dragutin Bajsić, v.r. 
 
 
 


