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Z A P I S N I K 
 

sa 05. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća 
Grada Čakovca, 

održane 05. ožujka 2014., s početkom u 07:30 sati u prostorijama  
Uprave Grada Čakovca 

 
 
NAZOČNI: Dragutin Bajsić - predsjednik 

Lana Remar – član 
  Petar Jović Vladušić – član 
  Marijan Turk – član 
  mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur., pročelnica UO za upravu 
  Silva Raonić – viši savjetnik za predškolski odgoj i stipendije 
       
            Predsjednik Odbora otvorio je sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost u 7:30 sati. Konstatirao je da je nazočna većina članova Odbora za Statut, 
Poslovnik i normativnu djelatnost te da Odbor ima kvorum.  
      

Predsjednik Odbora predlaže da se danas na Odboru raspravlja o točkama o 2, 5. a) i 
b), 6., 7., 11., 14., 15., 17., 18., 19., 20., 21., 23.,  sa 05. 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 utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada 
Čakovca za 2013.  
2. Donošenje: 

a) Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca  
b) Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade „Josip Štolcer 

Slavenski“  
3. Donošenje Odluke o osnivanju Zaklade  
4. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika   
5. Usvajanje Izvješća o Planu gospodarenja otpadom za Grad Čakovec u 2013.  
6. Davanje Prethodne Suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Čakovec  
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama   
8. Davanje Suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Čakovec  
9. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2014.  
10. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2014.  
11. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2013.  
12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u gradsk im 
tijelima 
13. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava HDS-u  
14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja 
prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec  
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TOČKA 1. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka 
Proračuna Grada Čakovca za 2013. 
 
Dragutin Bajsić: Ove godine Grad posluje u plusu, manjak je iz prošlih godina. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli 
rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2013. 

 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirala da se prijedlog  
Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada 
Čakovca za 2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 2. Donošenje: 

a) Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca  
b) Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade „Josip Štolcer 

Slavenski“  
 
Dragutin Bajsić: Dodjelujemo Zlatnik „Grb Grada Čakovca“ zašto su nagrade različite 
veličine? 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o: 

a) Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca  
b) Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade „Josip Štolcer 

Slavenski“  
 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog 
Odluke o: 

a) Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca  
b) Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade „Josip Štolcer 

Slavenski“  
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

 
 
TOČKA 3.  Donošenje Odluke o osnivanju Zaklade 
 
Dragica Kemeter: Ime zaklade, skraćeno ime i simbol predložit će se na sjednici Gradskog 
vijeća. U čl. 6. predlažem da se briše rečenica „Upravitelja zaklade imenuje i razrješava 
Gradsko vijeće Grada Čakovca“.  
 
Dragutin Bajsić: Slažemo se. Dal će fizičke osobe i pravne osobe sudjelovati u dotacijama, 
to ćemo vidjeti. Dal će se upravitelju plaćati kakva naknada ili će to biti na dobrovoljnoj bazi. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke osnivanju Zaklade. 

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

Odluke o osnivanju Zaklade, s time da se u čl. 6. Odluke briše rečenica: „Upravitelja 
zaklade imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Čakovca, jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 4. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu 
gradonačelnika   
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Dragica Kemeter: Izvješće o radu gradonačelnik mora dati sukladno Zakonu. 
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o 
radu gradonačelnika   
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog  
Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 5. Usvajanje Izvješća o Planu gospodarenja otpadom za Grad Čakovec u 2013. 
 
Dragutin Bajsić: S obzirom na druge gradove, Grad Čakovec ima izvrsno riješeno 
gospodarenje otpadom. 
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o Planu 
gospodarenja otpadom za Grad Čakovec u 2013. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog  
Odluke o usvajanju Izvješća o Planu gospodarenja otpadom za Grad Čakovec u 2013. 
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 
 
 
TOČKA 6. Davanje Prethodne Suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića 
Čakovec 
 
Dragutin Bajsić: Radi se o tehničkim izmjenama, mijenja se pečat Dječjeg vrtića. 
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Prethodne Suglasnosti na izmjene i dopune 
Statuta Dječjeg vrtića Čakovec. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog 
Prethodne Suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Čakovec, 
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim 
cestama   
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
nerazvrstanim cestama. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se Odluka o 
izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 8. Davanje Suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji 
vrtić Čakovec 
 
Dragutin Bajsić: Zašto oba dva Pravilnika nisu usklađena? Treba dodati u članku 12. riječ 
„žrtava“ u Pravilniku o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić. Riječ „žrtve“ piše i u 
Pravilniku kojeg donosi Gradsko vijeće na sutrašnjoj sjednici pa bi to trebalo biti usklađeno.  
 



4 
 

Silva Raonić: Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu 
ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić daje se Suglasnost na Pravilnik o upisima 
i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić gdje si je vrtić propisao bodovanja.  
 
Dragutin Bajsić: Koja je razlika između rodnog lista i izvatka iz matice rođenih? Dobro bi 
bilo jedno izbaciti van u članku 13. Pravilnika jer se radi o istim dokumentima.  
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima 
upisa djece u Dječji vrtić Čakovec.  
 

"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog  
Suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Čakovec 
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje, s time da se u čl. 12. 
stavku 2 alineji 1 Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Čakovec iza riječi 
„roditelja“ dodaju riječi „žrtve i“, a u članku 13. alineji 6 brišu se riječi „ili izvadak iz matice 
rođenih“.  
 
 
 
TOČKA 9. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola 
u 2014. 
 
Dragutin Bajsić: U I. OŠ idu djeca iz Mačkovca, Krištanovca, Novog Sela Rok, Mihovljana. 
Dvorana OŠ Ivanovec se već planira puno godina, sad se nešto izdvaja iz proračuna za 
gradnju te škole.  
 
Marijan Turk: Ima puno djece s vanjskih općina, posebno u I. osnovnoj školi.  
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija 
osnovnih škola u 2014. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se Odluke o 
financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2014. jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 10. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 
2014. 
 
Dragutin Bajsić: Čakovec sufinancira sa 45 i nešto posto. Ova Odluka se donosi sukladno 
Zakonu. 
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite 
djelatnosti JVP u 2014.  
  
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se Odluke o 
kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2014. jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 11. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2013.  
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta 
mladih za 2013.  
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"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se Odluke o 
usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u 
gradskim tijelima 
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
naknadama za rad u gradskim tijelima. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se Odluke o  
izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima jednoglasno 
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 13. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava HDS-u 
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava HDS-u. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se Odluke o  
obustavi isplate sredstava HDS-u jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, 
na donošenje. 
 
 
 
TOČKA 14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu 
ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec 
 
Silva Raonić: Taj Pravilnik se mora donijeti po Zakonu o predškolskom odgoju i 
obrazovanju. Mi u vrtiću imamo cca 100 djece s drugih jedinica lokalne samouprave. Sada bi 
se uvele liste čekanja.  
 
Marijan Turk: Tko kontrolira privatne vrtiće? 
 
Silva Raonić: Ja kontroliram, svaki mjesec dostavljaju podatke. Grad je definirao koliko 
djece će sufinancirati u privatnim vrtićima. A imate i u Financijskom izvješću za predškolske 
ustanove na području Grada Čakovca za 2013. te podatke. 
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec  
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se Odluke o  
Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti 
pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje. 
 
Predsjednik Odbora zaključio je sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
u 08:40 sati. 
 
KLASA: 021-05/14-01/53 
URBROJ: 2109/02-02-14-04 
Čakovec, 05. ožujak 2014. 
                                                 PREDSJEDNIK ODBORA
            Dragutin Bajsić, v.r. 


