ZAPISNIK
sa 13. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog
vijeća Grada Čakovca, održane 23. rujna 2015., s početkom u 10.00 sati
u prostorijama Uprave Grada Čakovca
NAZOČNI:

Dragutin Bajsić - predsjednik
Ilija Okun - član
Lana Remar – član
Marijan Turk – član
Petar Jović Vladušić – član
Krunoslav Posavec – referent za informatiku

Predsjednik Odbora predlaže da se danas na Odboru raspravlja o točkama 4., 5., 6.,
7., 8. i 9 sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca.
Član daje na glasovanje Dnevni red.
Za su glasovali svi članovi Odbora pa je usvojen sljedeći:
DNEVNI

RED

1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada
Čakovca i Hurstville City
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada
Čakovca
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim materijalnim
pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca
4. Donošenje Odluke o imenovanju ulica
a) u Totovcu
b) u Mačkovcu
c) u Perivoju Zrinskih
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o promjeni granica naselja na području Grada
Čakovca
6. Usvajanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada
Čakovca
TOČKA 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između
Grada Čakovca i Hurstville City
Uvodno obrazloženje točke dao je predsjednik Odbora. To je australski grad, pokraj Sidneya.
Predsjednik Odbora otvara raspravu. Nitko nije sudjelovao u raspravi.
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju Povelje o
prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Hurstville City.
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog
Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i
Hurstville City jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
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TOČKA 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Gradskog vijeća
Grada Čakovca
Uvodno obrazloženje točke dala je pročelnica Dragica Kemeter. S obzirom da će se
materijali dostavljati u elektroničkom obliku, bilo je potrebno uskladiti Poslovnik. Krunoslav
Posavec objasnio je proceduru i način na koji vijećnici mogu otvarati dokumente. Svi
materijali za sjednice vijeća i kolegija su na webu.
Nakon rasprave predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o
izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca.
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog
Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca,
jednoglasno upućuju Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
TOČKA 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim materijalnim
pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca
Predsjednik Odbora dao je obrazloženje, Odluka se mora uskladiti sa uputom Ministarstva
uprave po kojoj dužnosnici nemaju nikakva materijalna prava (božićnica, regres...)
Predsjednik Odbora otvara raspravu. Nitko nije sudjelovao u raspravi.
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o plaći i drugim
materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog
Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca,
na donošenje.
TOČKA 4. Odluka o imenovanju ulica u Totovcu, Mačkovcu i Perivoju Zrinskih
Predsjednik Odbora dao je objašnjenje. U Totovcu je potrebno imenovati ulicu koja vodi do
deponije.
Marijan Turk pitao je kako se pravilno piše Jurja Zrinskog i dal dobro piše u Odluci. Dragica
Kemeter objasnila je da se sastala Komisija za ulice. U prijedlogu Odluke piše pravilno.
Petar Vlahušić naveo je da u Odluci dobro piše.
Predsjednik Odbora objašnjava da se u Perivoju Zrinskih imenuje ulica na mjestu gdje se
nalaze zgrade ZMZ tj. u kojima su danas smještene udruge. Da bi dobile kućni broj, potrebno
je imenovati ulicu.
Nakon rasprave Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o
imenovanju ulica u Totovcu, Mačkovcu i Perivoju Zrinskih.
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog
Odluke o imenovanju ulica u Totovcu, Mačkovcu i Perivoju Zrinskih, jednoglasno
upućuju Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
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TOČKA 5. Odluka o promjeni granica naselja na području Grada Čakovca
Predsjednik je dao objašnjenje da se radi o Odluci koja je donesena na vijeću, no
postoji jedna sporna kuća za koju su se mjesni odbori složili da pripadne Novom Selu na
Dravi.
Bez rasprave Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o promjeni
granica naselja na području Grada Čakovca.
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog
Odluke o promjeni granica naselja na području Grada Čakovca, jednoglasno upućuju
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

TOČKA 6. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada
Čakovca
Predsjednik Odbora naveo je da Savjetu mladih ističe mandat te da je potrebno raspisati
Javni poziv za članove Savjeta. Mandat članova je tri godine.
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Javnog poziva za predlaganje
kandidata za članove Savjeta mladih Grada Čakovca
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se Javni poziv
za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Čakovca, jednoglasno
upućuju Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
Predsjednik Odbora zatvara sjednicu u 10:40.
KLASA: 021-05/15-01/138
URBROJ: 2109/02-02-15-05
Čakovec, 23. rujan 2015.
PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Bajsić
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