REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČAĐAVICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-01/14-01/02
URBROJ: 2189/07-02-14-3
U Čađavici, 03.02.2015.
Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi Narodne novine br. 33/01, 60/01 i 129/05.) i članka 43. Statuta Općine Čađavica
(„Službeni glasnik“ br. 2/13. i 7/14. ), donosim
IZVJEŠĆE
o radu općinskog načelnika Općine Čađavica za razdoblje srpanj–prosinac 2014. godine

I. UVOD
Člankom 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne
novine'' br. 33/01., 60/01. i 129/05. 109/07., 125/08. i 36/09. ), utvrđeno je da općinski
načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave. Sukladno članku 48. spomenutog
Zakona, općinski načelnik priprema prijedloge općih akta, izvršava ili osigurava izvršavanje
općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne,
odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog
djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u
vlasništvu jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, kao i njezinim
prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene
statutom, odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne,odnosno
područne (regionalne ) samouprave čija pojedina vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda
bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je
stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje
pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima, obavlja i druge poslove
utvrđene statutom.
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Čađavica, u okviru svog
djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu
povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao
mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću upute drugi ovlašteni
predlagači, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i
urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i
pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, usmjeravao
djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom,
statutom Općine i aktima Vijeća.
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Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i
konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika,
zamjenika načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

II - DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
U ovom izvještajnom razdoblju, kao i u onima do sada, započeo sam sa realizacijom
svog izbornog programa te sam u funkciji Općinskog načelnika, odnosno osobe zadužene za
zastupanje Općine Čađavica, sukladno svojim odlukama ili odlukama Općinskog vijeća,
zaključio poslove iz različitih domena s kojima Vas u nastavku upoznajem, kako slijedi:
EVIDENCIJA ZAKLJUČENIH UGOVORA
U PERIODU OD 01.07.2014. DO 31.12.2014. GODINE

Oznaka
ugovora

Datum
zaključenja

HEP – OPSKRBA
d.o.o., Zagreb

-

02.07.2014

Udruga osoba s
invaliditetom Slatina

-

18.07.2014

3.

Ugovor o izradi
energetskog pregleda
javne rasvjete za područje
Općine Čađavica

REŠETAR d.o.o.
Slatina

Klasa: 31002/14-01/01

21.07.2014

4.

Ugovor o izradi projektno
– tehničke dokumentacije

H – ING d.o.o.
Slatina

Klasa: 36101/14-01/08

22.07.2014

Ugovor o izvođenju
građevinskih radova

SLATINA KOM d.o.o.

Klasa: 34001/14-01/10

30.07.2014

6.

Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u svezi
stručnog osposobljavanja za
rad bez zasnivanja radnog
odnosa

Hrvatski zavod za
zapošljavanje
Zagreb

Klasa: 11201/14-01/01

21.08.2014

7.

Ugovor o izvođenju
radova za projekt most na
lokalnoj cesti LC40060
Zvonimirovac – Suha
Mlaka

„SITOLOR d.o.o.“
Slavonski Brod

Klasa: 36101/14-01/07

22.08.2014

8.

Ugovor o neposrednom
sufinanciranju provedbe
energetskog pregleda javne
rasvjete na području Općine
Čađavica davanjem sredstva
pomoći

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost

Klasa: 31002/14-01/01

03.09.2014

Rbr.

1.

2.

5.

Naziv ugovora
ANEKS broj: O-13-3458/1
Ugovor o opskrbi
električnom energijom Broj:
O-13-3458
Ugovor o sufinanciranju
trogodišnjeg programa

Ugovorne strane
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Ugovor o kupoprodaji
nekretnine

Igor Bahunek
Vraneševci

Klasa: 94301/14-01/03

24.09.2014

Virovitičko – podravska
županija

Klasa: 40207/13-01/353

02.10.2014

Ured za ljudska prava i
prava nacionalnih
manjina

Klasa: 01601/14-01/02

03.10.2014

ČAZMATRANS –
NOVA d.o.o.

Klasa: 60203/14-01/02

20.10.2014

Hrvatska gorska služba
spašavanja

Klasa: 81003/14-01/01

29.10.2014

14.

Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama u svezi
stručnog osposobljavanja za
rad bez zasnivanja radnog
odnosa

Hrvatski zavod za
zapošljavanje
Zagreb

Klasa: 11201/14-01/03

12.11.2014

15.

Sporazum o
sufinanciranju rada hitne
medicinske pomoći za
razdoblje od 01.01.2015.
godine do 31.12.2015.
godine

Zavod za hitnu
medicinu Virovitičko
– podravske županije
Virovitica

Klasa: 50005/14-01/01

01.12.2014

9.

10.

11.

12.

Sporazum o sufinanciranju i
provedbi Projekta:
„Kontrola plodnosti tla
Virovitičko – podravske
županije“
Ugovor o finacijskoj potpori
za izvršenje
programa/predstavnika
nacionalne manjine
Ugovor o sufinanciranju
troškova prijevoza redovitih
učenika srednjih škola
HGSS Sporazum

13.

Financije
Sukladno mojim odlukama iz Proračuna Općine Čađavica
u periodu od 01.07. do 31.12.2014. godine izdvojena su slijedeća
financijska sredstva:
Institucija
Financijska potpora Udrugama s područja Općine Čađavica
(KUD „Podravina“ Čađavica, USUHK Čađavica, LU „Sokol“
Čađavica),
financijska pomoć Udrugama i organizacijama koje djeluju
izvan područja Općine Čađavica od čega je LAG-u
„Marinianis“ Slatina uplaćeno 9.600,00 kn, Udruzi osoba s
invaliditetom Slatina 7.000,00 kn, Crvenom križu Slatina
8.051,00 kn, Specijalističko-konzilijarna zaštita 6.000,00 kn,
hitna medicinska pomoć 3.594,60 kn. Ostatak sredstava
dodijeljeno je kao financijska potpora „Visokoj školi za
menadžment u turizmu i informatici Virovitica, Središnjem
savezu udruge hladnokrvnjaka, Mreni G.Miholjac, Udruzi
„Lijepa naša“, Taekwondo klub Slatina, Udruga Naša nada,
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Iznos (kn)
34.250,00

42.570,60

Hrvatski domobran Slatina, HVIDR-a VPŽ, Lions klub Slatina
i dr.)
u svrhu financijske potpore obiteljima i kućanstvima s područja
Općine Čađavica
za prijevoz učenika srednjih škola
u svrhu stipendiranja studenata
u svrhu smještaja učenika u učenički dom
za novorođenčad
za rad Vatrogasne zajednice Općine Čađavica
za rad političkih stranaka na području Općine Čađavica
za šport i športske organizacije
osnovnoj školi „Davorin Trstenjak“ Čađavica za materijalne
troškove
za rad predškolskog uzrasta (osobni dohodak voditeljice
predškole s putnim troškom)

25.089,83
19.787,45
9.000,00
6.400,00
13.000,00
29.000,00
14.007,51
42.100,00
10.950,30
54.487,28

…………………………………………………………………………………………………

Akti načelnika
1. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Čađavica za razdoblje siječanj-lipanj
2014. godine,
2. Rješenje o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti,
3. Izmjena i dopuna plana prijma na stručno osposobljavanje u Jedinstveni upravni odjel
Općine Čađavica za 2014. godinu,
4. Odluka o visini sufinanciranja troškova smještaja učenika srednjih škola,
5. Odluka o visini potpore redovitim studentima u akademskoj godini 2014/2015.,
6. Odluka o imenovanju osobe zadužene za primopredaju prostorija Mjesnog doma
Čađavica,
7. Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine Općine Čađavica,
8. II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Čađavica za 2014. godinu.
………………………………………………………………………………………………….

Ostale aktivnosti Općinskog načelnika
U funkciji općinskog načelnika Općine Čađavica u predmetnom razdoblju obavio sam
i slijedeće aktivnosti:

Datum
02.07.2014.
10.07.2014.

12.07.2014.

Aktivnost
Ročište pri Općinskom sudu Slatina radi isplate zakupnine po tužitelju
RH - tuženik Željko Lazić
- 2. sjednica Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu RH na području Općine Čađavica – Agencija za
poljoprivredno zemljište Zagreb
- Državni ured za upravljanje državnom imovinom Zagreb – predaja na
ovjeru (izdavanje suglasnosti) parcelacijskog elaborata za mjesni dom u
Vraneševcima radi utvrđivanja građevne čestice za postojeću građevinu
10. županijsko natjecanje orača Karlovačke županije – Oštarije kod
Ogulina
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16.07.2014.
18.07.2014.
23.07.2014.
25.07.2014.
18.08.2014.
26.08.2014.
27.08.2014.
01.09.2014.

03.09.2014.
03.09.2014.
04.09.2014.
05.09.2014.
05.09.2014.
06.09.2014.
13.09.2014.
15.09.2014.

18.09.2014.
22.-24.09.201.
25.09.2014.
26.09.2014.
29.09.2014.
30.09.2014.
01.10.2014.
02.10.2014.
11.10.2014.
15.10.2014.
17.10.2014.
23.10.2014.
30.10.2014.

31.10.2014.
07.11.2014.
11.11.2014.
13.11.2014.

Konferencija o komunalnoj infrastrukturi – kako iskoristiti EU fondove u
komunalnom gospodarstvu - Zagreb
07. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica
Osijek – ovjera zapisnika kod predsjednika za polj. zemljište
Gaćište – natjecanje orača VPŽ
Predaja elaborata izmjere u zemljišno-knjižni odjel Slatina
3. sjednica Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u
Agenciji za poljoprivredno zemljište u Zagrebu
Ročište na Općinskom sudu u Slatini – tužba obrta „Bazijanka“ radi
izgubljene dobiti
Agencija za poljoprivredno zemljište Zagreb – sastanak na temu
raspolaganja polj. zemljištem u vlasništvu RH na području Općine
Čađavica
Ročište na Općinskom sudu Slatina- pojedinačni zk. ispravni postupakBeneta Reza i dr.
Obilježavanje Dana Virovitičko-podravske županije u Pitomači
Komemoracija Četekovac
26. sjednica Upravnog vijeća VIDRE u Virovitici
Svečana sjednica povodom Dana Općine Voćin
Svečana sjednica povodom Dana Općine Podravska Moslavina
Požega – državno natjecanje orača
- Rasprava na Općinskom sudu povodom prekršaja sukladno Zakonu o
mirovinskom osiguranju (odjava osiguranja)
- Zaklada „Slagalica“ – informacija o natječaju
Osijek – prezentacija led rasvjete OSRAM
Šibenik – Međunarodna konferencija planiranje, organizacija i provedba
inv.projekata u lokalnim samoupravama
Skupština Društva Komrad d.o.o. Slatina
Svečana sjednica Općinskog vijeća Zdenci
Vinkovci – ustroj predškolskog odgoja
Virovitičko-podravska županija, Ured župana - sastanak
Agencija za poljoprivredno zemljište Zagreb – raspolaganje
poljoprivrednim zemljištem na području Općine Čađavica
Virovitica – potpis ugovora za provođenje analize tla na području Općine
Čađavica
Svečana sjednica povodom Dana Općine Mikleuš
Ministarstvo vanjskih poslova Zagreb – tema posjeta: razvoj industrijske
zone Čađavica
08. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica održana u Noskovačkoj
Dubravi
Svečana sjednica Crvenog križa u Slatini povodom 100 godina djelovanja
i rada Hrvatskog crvenog križa Slatina
Okrugli stol Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora i Poljoprivrednog
fakulteta u Osijeku – predstavljanje rezolucije Europskog parlamenta o
budućnosti malih poljoprivrednih gospodarstava
Polaganje vijenaca na groblju u Čađavici povodom Blagdana Svih svetih
Godišnja skupština Udruge općina u Brinju
Zagreb – pripremne radnje za službeni put u Tursku
Radni sastanak u Zagrebu u svezi mogućnosti poslovne suradnje na
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17.11.2014.
19.11.2014.
19.11.2014.
20.11.2014.
21.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
03.12.2014.

03.12.2014.
03.12.2014.
10.12.2014.
18.12.2014.
19.12.2014.
22.12.2014.
31.12.2014.

realizaciji geotermalnog projekta na području Općine Čađavica
organizaciji GEOTERMALNA ENERGIJA d.o.o. Zagreb
27. sjednica Upravnog vijeća VIDRE - Virovitica
Edukacija dužnosnika po pitanju sukoba interesa - Virovitica
Dani otvorenih vrata u organizaciji VIDRE i Općine Čađavica u Čađavici
Prijem potencijalnih investitora iz Turske u svezi razvoja industrijske
zone Čađavica
Ročište na Općinskom sudu Slatina
46. (tematska) sjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora
održana u zgradi Hrvatskoga sabora u Zagrebu
09. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica
Radni sastanak u Zagrebu u svezi mogućnosti poslovne suradnje na
realizaciji geotermalnog projekta na području Općine Čađavica
organizaciji GEOTERMALNA ENERGIJA d.o.o. Zagreb
Dan otvorenih vrata Zajednice poslovnih savjetnika pri HGK Zagreb
Veleposlanstvo Zagreb
Radni sastanak u Zagrebu u Centru za certificiranje halal kvalitete pri
Islamskoj zajednici u Hrvatskoj
28. sjednica Upravnog vijeća VIDRE u Virovitici
Radni sastanak u Zagrebu s voditeljem hrvatske gospodarske kuće u
Erbilu, uglednim gospodarstvenikom iz Iraka
10. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica
Doček Nove godine u Mjesnom domu Čađavica

- osim gore navedenih aktivnosti, napominjem da sam sudjelovao na svim sjednicama
Općinskog vijeća Općine Čađavica, na obilježavanju Dana općine svih susjednih općina,
gradova i županije, da sam po pozivima Općinskog suda Slatina nazočio raspravama u svezi
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu kojih je u posljednje
vrijeme bilo dosta, te da sam aktivan sudionik na svim ostalim aktivnostima vezanim za
razvoj i napredak Općine Čađavica.
III - ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Čađavica za razdoblje srpanj prosinac 2014. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog
tijela općine Čađavica, a samim time i zadovoljavanje potreba mještana.
Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u Općini
Čađavici, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u
izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete
za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana općine Čađavica te je s toga
nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova općine
Čađavica kao jedinice lokalne samouprave.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević, v.r.
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