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IZVJEŠĆA
a) o obuci vijećnika Gradskog vijeća Grada
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b) Izvješće o održanom Okruglom stolu na temu:
Pomoć gospodarstvu putem smanjenja
državnih, regionalnih te lokalnih fiskalnih i
parafiskalnih nameta
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Gradskom vijeću Grada Čakovca

PREDMET: Izvješće o održanom Okruglom stolu na temu: Pomoć
gospodarstvu putem smanjenja državnih, regionalnih te lokalnih fiskalnih i
parafiskalnih nameta
U organizaciji Međimurske županije, Grada Čakovca, Hrvatske gospodarske
komore, Županijske komore Čakovec, Udruge ekonomista Međimurja Čakovec i
Gospodarsko socijalnog vijeća Međimurske županije, održan je 31. ožujka 2011.,
Okrugli stol na temu: Pomoć gospodarstvu putem smanjenja državnih, regionalnih te
lokalnih fiskalnih i parafiskalnih nameta. Okruglom stolu prisustvovalo je 80-tak
gospodarstvenika i obrtnika. Predavači su bili prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, predsjednik
Hrvatskog društva ekonomista i Miljenko Fićor, dipl. oec., savjetnik predsjednika HGK
za bankarstvo i financije.
Po iznošenju tematike, razvila se rasprava o ekonomskoj situaciji i stanju
gospodarstva u Međimurju, a što naravno ima veze sa cjelokupnom politikom zemlje.
Konstatirano je da razvijanje ideje o smanjivanju troškova znači defanzivnu politiku te
da je potrebno činiti sve da se povećavaju prihodi odnosno treba provoditi takozvanu
ofanzivnu politiku. Tzv. parafiskalni nameti nisu nešto što je lokalna samouprava
izmislila nego su oni propisani zakonom i imaju svoju zakonsku svrhu. Ukine li ih
zakonodavac, kako će građani reagirati, ako nekih servisa više nebude?
Rasprava je išla k oblikovanju zaključka da će se preko zastupnika s područja
Međimurja u Saboru RH, preko Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore
Čakovec, preko Udruge poslodavaca, Udruge ekonomista Međimurske županije, te
Gospodarsko-socijalnog vijeća Međimurske županije, nastojati utjecati na zakonsku
regulativu u smislu njezinog mijenjanja za rasterećenje gospodarstva i smanjenje
davanja gospodarstvu. Što se to od parafiskalnih nameta može ukinuti zakonima da
bi gospodarstvu bilo bolje te kako će se onda konkretno rješavati problemi građana…
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Gradskom vijeću Grada Čakovca

PREDMET: Izvješće o održanoj obuci vijećnika Gradskog vijeća Grada Čakovca
i članova Savjeta mladih Grada Čakovca
U organizaciji Udruge gradova Republike Hrvatske, u Hotelu “Park”, je 4. i 5.
ožujka 2011., održana obuka vijećnika Gradskog vijeća Grada Čakovca i članova
Savjeta mladih Grada Čakovca, sa svrhom daljnjeg razvijanja znanja, vještina i
stavova potrebnih za učinkovito i kvalitetno obavljanje dužnosti u cilju ostvarivanja
interesa i očekivanja građana, gradskih vijećnika Grad a Čakovca i članova Savjeta
mladih Grada Čakovca.
Cilj obuke bio je: stjecanje znanja o osnovama sustava lokalne samouprave i
ulozi članova predstavničkih tijela i Savjeta mladih, u kreiranju procesa od općeg
dobra, usavršavanje vještina i razvijanje stavova potrebnih za kvalitetno obavljanje
dužnosti u vijeću i Savjetu mladih te poticanje mladih na aktivno uključivanje u javni
život lokalne zajednice.
Obuka je vođena pod pokroviteljstvom i o trošku Udruge gradova Republike
Hrvatske, predvođene koordinatoricom Nives Kopajtich – Škrlec, mag. iur.
Svaki je polaznik dobio Potvrdu o sudjelovanju.
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