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Z A P I S N I K 

sa 2. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost  Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, održane 27. rujna 2017., s početkom u 8.00 sati  

u prostorijama Uprave Grada Čakovca 
 
 
NAZOČNI:    Dragutin Bajsić - predsjednik 
  Marijan Turk - član 
  Ilija Okun – član 
  Lana Remar – članica 
  Slavica Orehovec - članica 
  Dragica Kemeter – pročelnica Upravnog odjela za upravu 
   
       
 Predsjednik Odbora konstatira da Odbor ima kvorum te da se kreće na rad po 
dnevnom redu:  
 

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj 
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u 

upravnim vijećima gradskih ustanova i Odluke o naknadama za rad u 
nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca 

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu 
sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim 
ustanovama 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih 
ustanova na području Grada Čakovca 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i 
postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama 
 

TOČKA 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za 
razvoj 
Predsjednik Odbora otvara raspravu.  
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o naknadi za razvoj. 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj jednoglasno 
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu 
sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim 
ustanovama 
Predsjednik Odbora otvara raspravu. Predsjednik navodi da je članak 1 kompliciran. 
Marijan Turk navodi da li bi bilo dobro staviti godinu ili dvije. Ilija Okun pojasnio je da 
se ide na ruku roditeljima. Odbor se složio sa mišljenjem Odbora za društvene 
djelatnosti. 
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Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada 
Čakovca u predškolskim ustanovama. 
 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka 
djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama jednoglasno 
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje, s time da se Odbor slaže 
da 
 
TOČKA 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže 
predškolskih ustanova na području Grada Čakovca 

  
 Predsjednik Odbora navodi da se pojavio jedan novi vrtić u Gradu. Velika je gužva u 

jaslicama i djeca su na čekanju.   
Ilija Okun naveo je da bi trebalo oformiti još tri skupine da bi bilo mjesta za svu djecu. 
Razgovaralo se da bi trebalo dograditi vrtić u Martanama. Ne može se predvidjeti 
natalitet u budućnosti, no trenutno mjesta nema. Predviđen je privatan vrtić da bi se 
mogla sva djeca smjestiti. Gradski vrtići izuzetno su kvalitetni po odgojno-obrazovnim 
programima.  

 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca. 

 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na 
području Grada Čakovca jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje.  
 
TOČKA 4. Prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i 
postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama 

  Dragica Kemeter pojasnila je da je Ured državne uprave tražio mišljenje Ministarstvu    
pravosuđa koje je dalo mišljenje da se tu radi o zakupu.  

 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama 
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 
Odluke o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u 
najam prostora i opreme u školskim ustanovama jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za 
rad u upravnim vijećima gradskih ustanova i Odluke o naknadama za rad u 
nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca 
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Radi se o usklađenju sa Zakonom i mišljenjem ministarstava. 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova 
i Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada 
Čakovca 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u upravnim 
vijećima gradskih ustanova i Odluke o naknadama za rad u nadzornim 
odborima trgovačkih društava Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
 
Predsjednik Odbora zatvara sjednicu u 08:33. 
 
KLASA: 021-06/17-01/63 
URBROJ: 2109/02-02-17-14 
Čakovec, 27. rujna 2017. 
 
                                           PREDSJEDNIK ODBORA  

    Dragutin Bajsić, v.r. 


