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Z A P I S N I K 

sa 19. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost  Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, održane 30. studenog 2016., s početkom u 08.00 sati  

u prostorijama Uprave Grada Čakovca 
 
NAZOČNI:    Dragutin Bajsić - predsjednik 
  Marijan Turk - član 
  Petar Jović Vladušić - član 
  Dragica Kemeter – pročelnica Upravnog odjela za upravu 
   
       
 Predsjednik Odbora predlaže da se danas na Odboru raspravlja o točkama 
17., 18., 20., 21., 22. i 23   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 i Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Čakovca 

za 2017. 
2. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području 

Grada Čakovca 
3. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u 

vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama 
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih 

prostora i korištenju drugih prostora 
5. Davanje Prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec 
6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti  

 
 

TOČKA 1. Donošenje Odluke i Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada 
Čakovca za 2017. 
 
Dragica Kemeter dala je objašnjenje te navela da je Plan potrebno donijeti sukladno 
Strategiji upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu RH za razdoblje od 2013. 
– 2017. Donošenje Plana upravljanja imovinom Grada Čakovca propisano je i 
Strategijom razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. Plan upravljanja određuje 
kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom. Isto tako po nalogu Državne 
revizije potrebno je donijeti taj Plan. Do 31. ožujka svake godine podnosi se 
Gradskom vijeću Izvješće o provedbi Plana upravljanja za prethodnu godinu.  
 
Dragutin Bajsić rekao je da je u ovom Planu prvi put sva imovina propisna. 
 
Marijan Turk dao je primjedbu da je Plan morao biti proslijeđen po mjesnim 
odborima, pošto ima imovine koja je društveno vlasništvo. 
 
Dragica Kemeter navodi da je se na tome radi, to je složeni proces, a to su ostaci 
Općine Čakovec. Plan se donosi na godinu dana. 
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Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Odluku i Plan upravljanja imovinom u 
vlasništvu Grada Čakovca za 2017. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se 
Odluka i Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Čakovca za 2017. 
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 2. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na 
području Grada Čakovca 
 
Dragica Kemeter pojasnila je ovu točku, prema Zakonu o cestama jedinice lokalne 
samouprave vode jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama na svom 
području. Uvodi se registar za područje Grada Čakovca, a tim registrom su 
obuhvaćene nerazvrstane ceste na području Grada Čakovca za 14 naselja.  
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o dopuni Odluke o 
nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim 
cestama na području Grada Čakovca jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje.  
 
 
TOČKA 3. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele 
prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama 
 
Dragica Kemeter navodi da se tom Odlukom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci 
dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje 
udrugama.  
 
Dragutin Bajsić pitao je tko određuje koliko će se kome dodijeliti bodova? 
 
Dragica Kemeter rekla je da gradonačelnik imenuje Komisiju.  
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima 
i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na 
korištenje udrugama 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod 
upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama jednoglasno upućuje Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
 
TOČKA 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu 
poslovnih prostora i korištenju drugih prostora 
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Dragica Kemeter navodi da se je Odluku potrebno uskladiti sukladno zakonskim 
propisima. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora i 
korištenju drugih prostora jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje.  
 
 
TOČKA 5. Davanje Prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec 
 
Dragica Kemeter navodi da je Centru za odgoj i obrazovanje potrebna samo 
prethodna suglasnost na Izmjene Statuta kako bi Centar mogao provoditi usluge 
poludnevnog boravka za osobe starije od 21 godinu života, tj. za još 5 osoba, 
odnosno povećanje usluge s postojećih 20 na 25 korisnika. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Prethodne suglasnosti na 
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje 
Čakovec  
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za 
odgoj i obrazovanje Čakovec jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 6. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti  
 
Dragutin Bajsić pitao je zašto je došlo do dopune ove Oduke.   
 
Marijan Turk pojasnio je da se radi o fast foodu i sličnim objektima koji ne trebaju 
imati zaštitara, ali uz propisne uvjete.  
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o dopunama Odluke o 
ugostiteljskoj djelatnosti. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
 
Predsjednik Odbora zatvara sjednicu u 08:55 
 
KLASA: 021-05/16-01/250 
URBROJ: 2109/02-02-16-13 
Čakovec, 30. studenog 2016. 
 
                                           PREDSJEDNIK ODBORA  

    Dragutin Bajsić, v.r. 


	D N E V N I    R E D

