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Z A P I S N I K 

sa 17. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost  Gradskog vijeća 
Grada Čakovca, održane 13. srpnja 2016., s početkom u 08.00 sati  

u prostorijama Uprave Grada Čakovca 
 
NAZOČNI:      Dragutin Bajsić - predsjednik 
  Marijan Turk – član 
  Ilija Okun – član    
  Lana Remar, član 
  Petar Jović Vladušić, član 
  Dragica Kemeter – pročelnica Upravnog odjela za upravu 
  Karmen Franin – zaposlenica Čakre d.o.o. 
  Oliver Ilić – voditelj Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 
       
 Predsjednik Odbora predlaže da se danas na Odboru raspravlja o točkama 5., 8. i 14. 
sa 19. 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 usvajanju Strategije razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020.  
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. 

siječnja 2016. do 30. lipnja 2016.  
3. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na 

području Grada Čakovca. 
 

 
 

TOČKA 1. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja Grada Čakovca za 
razdoblje do 2020.  
 
Marijan Turk pitao je zašto u Strategiji nema navedeno da se otvaraju gradilište na području 
Grada Čakovca? U Strategiji nema stambenih zona. Zašto je u zoni Brezje u Mihovljanu 
predviđena i poduzetnička zona u Strategiji kad je tamo samo stambena zona? Dal to 
područje prelazi iz stambene u mješovitu zonu? Prostorno je planirano izgradnja stambenih 
kuća. Što to znači, da se tamo otvaraju nove poduzetničke zone?  
 
Karmen Franin navodi da to je inicijativa predsjednika MO i obuhvaćena je Katalogom 
projekata. Taj projekat mora biti u Strategiji, no to područje je samo stambena zona i 
prostorno planska dokumentacija je mjerodavna. 
 
Oliver Ilić navodi da je područje Brezje Mihovljan prema prostornom planiranju samo 
stambena zona.  
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Odluku o usvajanju Strategije razvoja Grada 
Čakovca za razdoblje do 2020.  
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se Odluka o 
usvajanju Strategije razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
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TOČKA 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada 
Čakovca od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016.  
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu 
gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog Odluke o 
usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2016. do 30. 
lipnja 2016., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
 
TOČKA 3. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 
na području Grada Čakovca. 
 
Dragutin Bajsić primijetio je da se koncesija za dimnjačare daje na 25 godina. 
 
Petar Jović Vladušić pitao je zašto se preferiraju koncesije? 
 
Dragica Kemeter navodi da Grad ima samo jednu koncesiju, no u svijetu se preferira puno 
veći broj koncesija. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o davanju koncesije za 
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog Odluke o 
davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca 
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
Predsjednik Odbora zatvara sjednicu u 08:30. 
 
KLASA: 021-05/16-01/170 
URBROJ: 2109/02-02-16-08 
Čakovec, 12. srpanj 2016. 
                                                PREDSJEDNIK ODBORA  

Dragutin Bajsić, v.r. 
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