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Z A P I S N I K 
 

sa 02. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća 
Grada Čakovca, 

održane 09. listopada 2013., 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 
       
            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 4., 5., 6., 
7., 8. i 15. sa 03. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca. Predsjednik konstatira da se 
Odbor ovlastio donijeti pročišćeni tekst Odluka o:  

a) ugostiteljskoj djelatnosti 
b) parkiranju i zaustavljanju vozila 
c) zelenim površinama 
d) uređenju i održavanju naselja 
e) obavljanju dimnjačarskih poslova 
 te da to ulazi u dnevni red sjednice. 
 
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 ostvarivanju prava na pristup informacijama 
2. Donošenje Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora 
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o držanju stoke i peradi 
4. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja 

i drugih prava iz socijalne skrbi 
5. Donošenje Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba u 

tehničkoj kulturi 
6. Donošenje Odluke o predlaganju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu 

 
 
TOČKA 1. Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama 
 
Dragutin Bajsić daje uvodno obrazloženje.  
 
Dragica Kemeter obrazlaže da je Odluka usklađena sa Zakonom o pravu na pristup 
informacijama. Grad Čakovec primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama, pa je  
proteklih godina dobivao nagrade za transparentnost.  
 

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na 
pristup informacijama. 
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"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirala da se 
prijedlog  Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama, jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

 
 
TOČKA 2. Donošenje Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora 
 
 Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o zakupu poslovnih 
prostora i korištenju drugih prostora. 

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

Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora, jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o držanju stoke i peradi 
 
Dragica Kemeter navodi da je Odluka tehnički usklađena sa prijedlogom vijećnika Kočile. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o držanju stoke i peradi.  

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

Odluke o izmjenama i  dopunama držanju stoke i peradi, jednoglasno upućuje Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 4. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi 
 
U raspravu su se uključili Dragutin Bajsić, Marijan Turk i Lana Remar. 
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za 
podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi.  
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog  
Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih 
prava iz socijalne skrbi, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
 
TOČKA 5. Donošenje Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih 
potreba u tehničkoj kulturi 
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanju 
programa javnih potreba u tehničkoj kulturi. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog  
Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba u tehničkoj 
kulturi, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 6. Donošenje Odluke o  predlaganju suca porotnika Županijskog suda u 
Varaždinu 
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Predsjednik Odbora navodi da su predloženi članovi koji žele biti suci porotnici Županijskog 
suda. Suci porotnici imaju troškove, a naknada je mala. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog  
Odluke o predlaganju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu, jednoglasno 
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Predsjednik Odbora zaključio je sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
u 08:00 sati. 
 
KLASA: 021-05/13-01/229 
URBROJ: 2109/02-02-13-02 
Čakovec, 09. listopad 2013. 
 
                                                 PREDSJEDNIK ODBORA 
            Dragutin Bajsić, v.r. 
 
 
 
 
 
 


