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Z A P I S N I K 
 

sa 03. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća 
Grada Čakovca, 

održane 20. studenog 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 od 1 - 18. 
sa 04. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca.  

 
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 i Proračuna Grada Čakovca za 2014. s projekcijom Proračuna za 

2015 – 2016.  
2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2014.   
3. Donošenje: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 
2014. 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014. 
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2014. 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014. 
f) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2014. 

4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi III. Izmjene i dopune PPUG Čakovca   
5. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta  
6. Donošenje Odluke o prihvatu darovanja zemljišta za komunalnu infrastrukturu - 

Poslovni park Međimurje  
7. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca 
8. Donošenje Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o 

povjeravanju komunalnih poslova  
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Čakovca 2008-2012. 
10. Davanje Prethodne Suglasnosti na: 

a) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ 
Čakovec 

b) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Čakovec 
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih 

funkcija osnovnih škola u 2013.  
12. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca  
13. Donošenje / upućivanje: 

a) Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2014.  
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      b) javnog poziva za članove Savjeta mladih Grada Čakovca  
  Donošenje Odluke o: 

a) raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću 
Grada Čakovca za 2014.  
b) načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2014. 

14. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u 
Gradu Čakovcu za 2012.  

15. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe Civilne zaštite Grada Čakovca  
16. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 

2013.  
17. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Grada Čakovca za 2014.  
 
 
TOČKA 1. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2014. s projekcijom 
Proračuna za 2015. – 2016.  
 
Dragutin Bajsić daje uvodno obrazloženje. Proračun za 2014. je 143 milijuna kuna. 
Dogovorena su nekakva sredstva od državne za sljedeću godinu. 
Dragica Kemeter navodi da je prijedlog proračuna bio dostupan javnosti na web-u od 
29.10.2013. Održani su razni sastanci na temu proračuna. Ispunjene su sve pravne 
procedure za donošenje Proračuna. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o i Proračuna Grada Čakovca 
za 2014. s projekcijom Proračuna za 2015. – 2016.  

 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirala da se prijedlog  
Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2014. s projekcijom Proračuna za 2015. – 2016., 
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

 
 
TOČKA 2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2014. 
 
Predsjednik navodi da je Odluka prateći dio Proračuna. 
  
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna 
Grada Čakovca za 2014. 

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

Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2014., jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 3.  Donošenje:  

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2014. 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014. 
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2014. 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014. 
f) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2014. 

 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog: 
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a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 
Čakovca za 2014. 

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014. 
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2014. 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014. 
f) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2014. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog 

Programa: 
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada 

Čakovca za 2014. 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. 
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014. 
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2014. 
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014. 
f) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2014. 
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 

 
 
TOČKA 4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi III. Izmjene i dopune PPUG 
Čakovca 
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi III. Izmjene i 
dopune PPUG Čakovca 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog  
Odluke o izmjeni Odluke o izradi III. Izmjene i dopune PPUG Čakovca  jednoglasno 
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 5. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta 
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o prodaji zemljišta 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog  
Odluke o prodaji zemljišta jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
 
TOČKA 6. Donošenje Odluke o prihvatu darovanja zemljišta za komunalnu 
infrastrukturu – Poslovni park Međimurje 
 
Predsjednik Odbora daje uvodno obrazloženje. Županija nam daje zemljište da izradimo 
komunalnu infrastrukturu. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog  
Odluke o prihvatu darovanja zemljišta za komunalnu infrastrukturu – Poslovni park 
Međimurje, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 7. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca  
 
Dragica Kemeter daje uvodno obrazloženje. Te ceste smo mi preuzeti od ŽUC-a po zakonu, 
ali one su nesređene, pa bi sad Grad morao financirati. 
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Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području 
Grada Čakovca.  
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog  
Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca, jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 8. Donošenje Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova 
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 
temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog  
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju 
komunalnih poslova jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Čakovca 
2008-2013. 
 
Predsjednik Odbora navodi da je zakonska obaveza razmatrati izvješće. 
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru 
Grada Čakovca 2008-2013. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog  
Odluke o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Čakovca 2008-2013.  
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
10. TOČKA 10. Davanje Prethodne Suglasnosti na: 

a) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ 
Čakovec 

b) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Čakovec 
  
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Prethodne Suglasnosti na: 

a) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola 
Zrinski“ Čakovec 

b) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu 
Čakovec. 

 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog 
Prethodne Suglasnosti na: 

a) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ 
Čakovec 

b) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Čakovec. 
 jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju 
decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2013. 
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Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2013. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog  
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija 
osnovnih škola u 2013.  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
 
TOČKA 12. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca 
 
Dragica Kemeter daje uvodno obrazloženje. Kulturno vijeće treba osnovati sukladno zakonu, 
svi gradovi iznad 20.000 stanovnika trebaju osnovati Kulturna vijeća.  
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada 
Čakovca 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog  
Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom 
vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
TOČKA 13. Donošenje/Upućivanje 

a) Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2014. 
b) Javnog poziva za članove Savjeta mladih Grada Čakovca 

 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta 
mladih za 2014. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog  
Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2014. I javni poziv za članove 
Savjeta mladih Grada Čakovca jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje. 
 
 
TOČKA 14. Donošenje Odluke o: 

a) raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 
vijeću Grada Čakovca za 2014. 

b) načinu financiranja vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2014. 
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o: 

a) raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2014. 

b) načinu financiranja vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 
2014. 

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

a) raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom 
vijeću Grada Čakovca za 2014. 

b) načinu financiranja vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 
2014., 

jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
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Točka 15. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od 
požara u Gradu Čakovcu za 2012. 
 
Predsjednik Odbora daje na glasovanje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o 
stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2012. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog  
Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu 
Čakovcu za 2012.,  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 16. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe Civilne zaštite Grada Čakovca 
 
Predsjednik Odbora daje uvodno obrazloženje. Zbog sve većih prirodnih katastrofa koje se u 
zadnje vrijeme dogovaraju, moramo donijeti te akte kako bi se znalo postupati u tim 
situacijama.  
 
Predsjednik Odbora daje na glasovanje Odluke o osnivanju postrojbe Civilne zaštite 
Grada Čakovca.  
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog  
Odluke o osnivanju postrojbe Civilne zaštite Grada Čakovca, jednoglasno upućuje 
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 17. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada 
Čakovca za 2013. 
 
Predsjednik Odbora daje na glasovanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na 
području Grada Čakovca za 2013. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog Analize 
stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2013. , jednoglasno 
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
 
Točka 18. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 
na području Grada Čakovca za 2014. 
 
Predsjednik Odbora daje na glasovanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na 
području Grada Čakovca za 2013. 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa predsjednik konstatira da se prijedlog 
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada 
Čakovca za 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje. 
 
Predsjednik Odbora zaključio je sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
u 08:20 sati. 
 
KLASA: 021-05/13-01/273 
URBROJ: 2109/02-02-13-04 
Čakovec, 20. studeni 2013. 
                                                 PREDSJEDNIK ODBORA 
            Dragutin Bajsić, v.r. 


