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Z A P I S N I K 
sa 14. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost  Gradskog vijeća 

Grada Čakovca, održane 18. studenog 2015., s početkom u 8.00 sati  
u prostorijama Uprave Grada Čakovca 

 
NAZOČNI:      Dragutin Bajsić - predsjednik 
  Marijan Turk – član 
  Ilija Okun – član    
  Dragica Kemeter – pročelnica Upravnog odjela za upravu 
  Mirko Jurišić – voditelj zapisnik_14_sjednica_odbora_za_statut Odsjeka za 
imovinsko pravne poslove 
  Oliver Ilić – voditelj Odsjeka za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju 
       
  Predsjednik Odbora predlaže da se danas na Odboru raspravlja o točkama 
11., 13., 16., 17. i 18. sa 16. 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. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pristup 
informacijama 
2. prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu 
i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu 
3. prijedlog Odluke o komunalnom redu 
4. prijedlog Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila 
5. prijedlog Odluke o uređenju i održavanju naselja 
6. prijedlog Odluke o zelenim površinama 
7. prijedlog Odluke o upravljanju grobljem 
8. prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima držanja pasa i mačaka te uklanjanju pasa 
i mačaka lutalica 
9. prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
10. prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova 
11. prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
12. prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima 
 
 

TOČKA 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na 
pristup informacijama 
 
Uvodno obrazloženje točke dala je Dragica Kemeter. Odluku je potrebno uskladiti sa 
Izmjenama Zakona. Zahtjeva se veća transparentnost. Grad Čakovec je u samom vrhu 
prema transparentnosti, informacije su na webu dostupne građanima. 
 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama 
 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pristup 
informacijama,  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
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TOČKA 2. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju naknade 
Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu 
 
Uvodno obrazloženje točke dala je Dragica Kemeter. Stavljamo Odluku van snage. 
Predsjednik Odbora otvara raspravu. Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o stavljanju van snage 
Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja 
odlagališta otpada u Totovcu 
 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i 
vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu, jednoglasno 
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 3. Prijedlog Odluke o komunalnom redu 
 
Uvodno obrazloženje za sve točke komunalnih odluka dala je Dragica Kemeter. Navodi da 
su odluke usklađene sa novim ustrojem Grada. Također je usklađeno vlasništvo Čakoma 
pošto je 6% Čakoma prenijeto vanjskim općinama. Prema Zakonu o cestama promijenjeno je 
puno pojmova te su odluke usklađene sa navedenim Zakonom. 
Marijan Turk navodi da su komunalne Odluke detaljno napisane te da komunalni redari imaju 
puno posla postupajući po tim odlukama. 
Dragutin Bajsić postavio je pitanje u vezi Odluke o upravljanju grobljem i korištenju grobnog 
mjesta.  
 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o komunalnom redu. 
 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o komunalnom redu,  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
 
TOČKA 4. Prijedlog Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila 
 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o parkiranju i 
zaustavljanju vozila. 
 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila,  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 5. Prijedlog Odluke o uređenju i održavanju naselja 
 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o uređenju i održavanju 
naselja. 
 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o uređenju i održavanju naselja,  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 6. Prijedlog Odluke o zelenim površinama 
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Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o zelenim površinama. 

 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 

Odluke o zelenim površinama,  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 

 
 

TOČKA 7. Prijedlog Odluke o upravljanju grobljem 
 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o upravljanju grobljem. 
 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o upravljanju grobljem,  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
 
TOČKA 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima držanja pasa i mačaka te 
uklanjanju pasa i mačaka lutalica 
 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o 
uvjetima držanja pasa i mačaka te uklanjanju pasa i mačaka lutalica. 
 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima držanja pasa i mačaka te uklanjanju pasa i mačaka 
lutalica,  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 9. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o obavljanju 
dimnjačarskih poslova. 
 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 10. Prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova 
 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o obavljanju 
komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova 
 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju 
komunalnih poslova,  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
 
TOČKA 11. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
 
Uvodno obrazloženje točke dao je predsjednik Odbora. Marijan Turk postavio je pitanje 
vezano uz čl. 3 Odluke, zašto su u Odluci područjima izvan naseljenih područja naselja 
određena naselja koja su od najbliže stambene građevine udaljena najmanje 500 m? 
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Konkretno imamo primjer Hozjana u Mačkovcu koji je bliže od 500 m. Članovi su se složili da 
se promijeni u 200 m. 
Mirko Jurišić navodi da se Odlukom predstavničkog tijela određuje lokacije izvan naseljenih 
područja.  
 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o ugostiteljskoj 
djelatnosti. 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje, s time da se u čl. 3 Odluke drugoj alineji, umjesto „500 m“ upiše 
„200 m“. 

 
 
TOČKA 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima 
 
Uvodno obrazloženje točke dala je Dragica Kemeter. U Odluci su propisane zakonske 
odredbe i što moraju porezni obveznici vezano uz porez na potrošnju. Regulira se zakonom. 
 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o porezima 
 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima,  jednoglasno upućuje Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Predsjednik Odbora zatvara sjednicu u 09:24. 
 
KLASA: 021-05/15-01/201 
URBROJ: 2109/02-02-15-05 
Čakovec, 18. studeni 2015. 
                                                PREDSJEDNIK ODBORA  

Dragutin Bajsić 
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