20. GRADONAČELNIKOV KOLEGIJ

MATERIJAL UZ TOČKU 10.
DNEVNOG REDA
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o ustrojstvu uprave Grada Čakovca,
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

16. veljače 2012.

PRIJEDLOG
Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i
članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca
10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom ___. stručnom kolegiju održanom
_____2012., donio sljedeći

Z A K LJ U Č A K
I.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada
Čakovca, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/12-01/9
URBROJ: 2109/2-01-12-2
Čakovec, __________ 2012.
GRADONAČELNIK
Branko Šalamon, v.r.
Obrazloženje
S obzirom da Nenad Hranilović, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela za
gospodarstvo Grada Čakovca, odabirom Skupštine „Međimurje plina“ d.o.o.
Čakovec, od 16. prosinca 2011., odlazi za novog direktora „Međimurje plina“ d.o.o.
Čakovec, potrebno je iz Odluke o ustrojstvu uprave Grada Čakovca izbrisati Upravni
odjel za gospodarstvo. Službenici Upravnog odjela za gospodarstvo, novim
rješenjima o rasporedu, po izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu i radu Uprave Grada
Čakovca, biti će raspoređeni u Upravni odjel za prostorno uređenje kojem se naziv
mijenja u Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo. Raspoređuju se u
Odsjek za imovinsko-pravne poslove.
Predočenim prijedlogom Odluke, također se iz naziva Odsjeka za prostorno
planiranje, zaštitu okoliša, gradnju i geodetske poslove, brišu riječi geodetski poslovi
te njihov opis te se oni prebacuju u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo . iako
za sad tu neće biti zapošljavanja.
U prijedlogu Odluke također su izvršene prateće tehničke izmjene.
Prijedlog Odluke upućujem Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
GRADONAČELNIK
Branko Šalamon, v.r.

PRIJEDLOG
Temeljem članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09),
Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___. sjednici održanoj _____2012.,
donijelo sljedeću
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O USTROJSTVU UPRAVE GRADA ČAKOVCA
Članak 1.
U Odluci o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 15/07,
17/08, 11/09, 5/10- proč. tekst-u daljnjem tekstu: Odluka), u članku 3. umjesto riječi :
„odjela“ upisuju se riječi: „tijela“, a riječi „i službi“ brišu se.
Članak 2.
U Odluci, u članku 5.:
a) u točci 2. iza riječi: „Upravni odjel za prostorno uređenje“ dodaju se riječi: „i
gospodarstvo“
b) točka 2.a mijenja se i glasi: Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i
gradnju“
c) točka 7. se briše.
d) u točci 8. koja postaje točka 7., ispred riječi: „Odsjek“ briše se slovo „a)“.
e) ispred riječi: „Služba za unutarnju reviziju“ stavlja se broj: „8“.
Članak 3.
U Odluci, u članku 6. briše se rečenica: „Provodi se javna nabava i vode
investicije Grada Čakovca“.
Članak 4.
U Odluci, u članku 7.:
a) stavku 1. iza riječi: „Upravni odjel za prostorno uređenje“ dodaju se riječi: „i
gospodarstvo“ te se brišu riječi: „geodetske poslove u nadležnosti Grada“
b) stavku 2. brišu se riječi: „geodetske poslove“ te riječi: „osnivanje i vođenje
katastra vodova, osnivanje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te
određuje kućne brojeve“, a umjesto zareza, iza riječi: „visokogradnje“, stavlja se
točka.
c) stavku 3. brišu se riječi: „do osnivanja Upravnog odjela za gospodarstvo“.
Članak 5.
U članku 8. Odluke:
a) stavku 1. Odluke, umjesto riječi: „Zakonu o komunalnom gospodarstvu“
upisuju se riječi: „sukladno zakonskim i podzakonskim propisima“, a iza riječi:
„komunalnog doprinosa“ upisuje se nova rečenica koja glasi: „Obavlja posl ove
osnivanja i vođenja katastra vodova, osnivanja izvorne evidencije naselja, ulica i
kućnih brojeva.“
b) u stavku 2., dodaje se nova rečenica koja glasi: „Obavlja sve poslove koji se
odnose na postupak naplate komunalnog doprinosa.“
c) stavku 3. Odluke, iza riječi: „komunalne naknade“ brišu se riječi: „i
komunalnog doprinosa“ i točka, stavlja se zarez i upisuju se riječi: „i druge poslove iz
upravnog odjela“.

Članak 6.
Briše se članak 12. Odluke.
Članci 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. postaju članci 12., 13., 14., 15., 16., 17. i
18.
Članak 7.
U članku 16. Odluke, umjesto riječi: “Pročelnici upravnih odjela” upisuju se
riječi: “Pročelnici upravnih tijela”
Članak 8.
U članku 18. Odluke, riječi: „Pravilnikom o unutarnjem redu uprave Grada
Čakovca“, zamjenjuju se riječima: „Pravilnikom o unutarnjem redu i radu Uprave
Grada Čakovca“.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom
glasniku Grada Čakovca.
KLASA: 021-05/12-01/9
URBROJ: 2109/2-02-12-01
Čakovec, __________ 2012.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Gordan Vrbanec, ing. el., v.r.







    























