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Z A P I S N I K  
s 26. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja 

održane 14. studenog 2012., u 7.30 sati u Upravnom odjelu za upravu  
Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec 

 
Sjednici su nazočni:   

1. Dragutin Bajsić, predsjednik 
2. Davor Bratković 
3. Ilija Okun 

 
Sjednici je bila prisutna i pročelnica Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca, mr. 

sc. Dragica Kemeter, mag. iur. 
 

Sjednicu otvara predsjednik Odbora za statutarno-pravna pitanja, konstatira da je 
sjednici nazočna većina svih članova Odbora te da Odbor ima kvorum. 
 

Predsjednik Odbora za statutarno-pravna pitanja predlaže sljedeći:  
 

DNEVNI RED 
 

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj  
2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013. 
3. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013. 
4. Odluka o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 

2013. 
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
6.  Razno  

 
 
Točka 1.  
  
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj 
 
Raspravu otvara predsjednik Odbora Dragutin Bajsić. Navodi da će se time povećati cijena 
vode za građane i tvrtke, što je još jedan udar na stanovništvo. 
 
Predsjednik Odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za 
razvoj. 
 
„Za“ su glasovali svi članovi Odbora pa je predsjednik Odbora konstatirao da se prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj, 
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 2.  
 Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013. 
 
Predsjednik Odbora daje na glasovanje prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Čakovca za 2013. 
 
„Za“ su glasovali svi članovi Odbora pa je predsjednik Odbora konstatirao da se prijedlog 
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013., jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 3.  
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 
vijeću Grada Čakovca za 2013. 
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 Raspravu otvara predsjednik Odbora.  
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
Predsjednik Odbora daje na glasovanje Odluku o raspoređivanju sredstava za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013. 
 
„Za“ su glasovali svi članovi Odbora pa je predsjednik Odbora konstatirao da se prijedlog 
Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 
vijeću Grada Čakovca za 2013. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na 
donošenje. 
 
 
Točka 4. 
Odluka o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 
2013. 
 
Raspravu otvara predsjednik Odbora.  
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
Predsjednik Odbora daje na glasovanje Odluku o načinu financiranja Vijeća romske 
nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2013. 
 
„Za“ su glasovali svi članovi Odbora pa je predsjednik Odbora konstatirao da se prijedlog 
Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 
2013., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 5. 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
 
Raspravu otvara predsjednik Odbora.  
 
Nitko nije sudjelovao u raspravi. 
 
Predsjednik Odbora daje na glasovanje Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom doprinosu. 
 
„Za“ su glasovali svi članovi Odbora pa je predsjednik Odbora konstatirao da se prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, jednoglasno 
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 6. Razno 
Predsjednik Odbora zaključio je sjednicu Odbora u 08:00 sati. 
 
KLASA: 021-05/12-01/192 
URBROJ: 2109/2-02-12-04 
Čakovec, 14. studeni 2012. 
 
          Predsjednik Odbora za statutarno-pravna pitanja 
                                    Dragutin Bajsić, v.r. 


