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Z A P I S N I K 

sa 7. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost  Gradskog 
vijeća Grada Čakovca, održane 17. listopada 2018., s početkom u 7.30 sati  

u prostorijama Uprave Grada Čakovca 
 
NAZOČNI:    Dragutin Bajsić - predsjednik 
  Slavica Orehovec - članica 
  Lana Remar – članica 
  Ilija Okun – član  
  Marijan Turk - član 
  Dragica Kemeter – pročelnica Upravnog odjela za upravu 
    
 
 Predsjednik Odbora konstatira da Odbor ima kvorum te da se kreće na rad po 
dnevnom redu:  

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog Odluke o: 
a) komunalnom redu  
b) komunalnoj naknadi  
c) komunalnom doprinosu  

2. Priiedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o: 
a) uređenju I održavanju naselja 
b) zelenim površinama  
c) obavljanju dimnjačarskih poslova 
d) o određivanju vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade 

3. Prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova  

4. Prijedlog Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice i izgledu službene 
odore komunalnog redara 

 
 
TOČKA 1.a Prijedlog Odluke o komunalnom redu 
 
Predsjednik Odbora otvara raspravu.  
 
Dragica Kemeter: Novi Zakon je promijenjen u srži, ali naknade, cijene, formule nisu 
se promijenile. Ostalo ljude ne bude zanimalo. Zakon je detaljnije razrađen od 
prethodnog. U Čakovcu je Odluka o komunalnom redu kratka, nabraja sve ostale 
komunalne odluke. Ona je generalna i propisuje način rada komunalnog redarstva.   
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o komunalnom redu 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o komunalnom redu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 1.b Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi 
 
Predsjednik Odbora otvara raspravu.  
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Dragica Kemeter: Odluka ima sve parametre iste, formalno se samo promijenila. 
Stvari se mijenjaju za referenta koji vodi postupke, za građane sve ostaje isto.  
 
Dragutin Bajsić: Imam pitanje vezano uz oslobođenje od plaćanja komunalne 
naknade. Što je sa oslobođenjem od toga privatnih vrtića?  
 
Dragica Kemeter: To se ne tiče privatnih vrtića.  
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o komunalnoj naknadi, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 1.c Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu 
 
Predsjednik Odbora otvara raspravu.  
 
Dragica Kemeter: Ni tu se ništa nije mijenjalo što se tiče građana, već referenta koji 
radi na komunalnom doprinosu, koji provodi postupak. Prelazi se na opći porezni 
zakon. Sad bude tu gužve što se tiče prijelaznih odredba. U rješenju više neće pisati 
da se sredstva vraćaju ukoliko JLS ne izgradi kom. Infrastrukturu u roku od godine 
dana. To je promijenjeno sukladno novom Zakonu. U roku od godinu dana moramo 
napraviti evidenciju komunalne infrastrukture. To će puno novaca stajati.  
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o komunalnom 
doprinosu 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o komunalnom doprinosu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada 
Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 2. a Priiedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju I 
održavanju naselja 
 
Predsjednik Odbora otvara raspravu.  
 
Dragica Kemeter: Ona je točno usklađena sa novim Zakonom i izmjene su formalne 
prirode. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o uređenju I održavanju naselja 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju I održavanju naselja, 
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
 



3 
 

TOČKA 2.b Priiedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zelenim 
površinama  
 
Predsjednik Odbora otvara raspravu.  
 
Bez rasprave, predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o zelenim površinama  
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zelenim površinama, jednoglasno 
upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 2.c Priiedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju 
dimnjačarskih poslova 
 
Predsjednik Odbora otvara raspravu.  
 
Dragica Kemeter naglasila je da se jedino dimnjačarska djelatnost u Gradu 
Čakovcu, obavlja putem koncesije.  
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, 
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 2.d Priiedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju 
vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade 
 
Predsjednik Odbora otvara raspravu.  
 
Bez rasprave, predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o određivanju vrijednosti boda za naplatu 
komunalne naknade 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Odluke o određivanju vrijednosti 
boda za naplatu komunalne naknade, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću 
Grada Čakovca, na donošenje.  
 
TOČKA 3. Priiedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem 
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova  
 
Predsjednik Odbora otvara raspravu.  
 
Dragica Kemeter: Mogućnosti za obavljanje komunalnih djelatnosti su trgovačko 
društvo, vlastiti pogon, ustanova, koncesija i ugovor o obavljanju komunalnih 
djelatnosti. U ovoj su Odluci strogo navedene djelatnosti koje će se tako obavljati, 
strogo uz poštivanje Zakona o javnoj nabavi. Ugovor o povjeravanju ovlasti je druga 
priča.  
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Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o obavljanju 
komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju 
komunalnih poslova, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje.  
 
TOČKA 4. Priiedlog Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice i izgledu 
službene odore komunalnog redara 
 
Predsjednik Odbora otvara raspravu.  
 
Dragica Kemeter: Po novom Zakonu, ovu Odluku donosi Gradsko vijeće. Imaju jako 
velike nadležnosti jer rade po više zakona. 
 
Predsjednik Odbora dao je na glasovanje prijedlog Odluke o izgledu i sadržaju 
službene iskaznice i izgledu službene odore komunalnog redara 
 
"Za" su glasovali svi članovi Odbora, pa je predsjednik konstatirao da se prijedlog 
Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice i izgledu službene odore 
komunalnog redara, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na 
donošenje.  
 
 
Predsjednik Odbora zatvara sjednicu u 8.50 sati. 
 
 
KLASA: 021-06/18-01/30 
URBROJ: 2109/02-02-18-04 
Čakovec, 17. listopad 2018. 
                                           PREDSJEDNIK ODBORA  

             Dragutin Bajsić 


