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AKTI VIJEĆA
1.
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalonoj) samoupravi (N.N.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 ) i članka
31. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj 2/13 i 7/14 ), Općinsko
vijeće Općine Čađavica, na sjednici održanoj 16. lipnja 2017. godine, donosi
POSLOVNIČKU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČAĐAVICA
Članak 1.
U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine
Čađavica br. 7/09. i 2/13.), članak 20. briše se.
Ostale odredbe ostaju nepromjenje.
Članak 2.
Ova Poslovnička odluka stupa na snagu prvi idući dan od dana objave u Službenom
glasniku Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać,v.r.
KLASA: 012-03/09-01/03
URBROJ: 2189/07-01-17-4
Čađavica, 16. lipnja 2017.
______________________________________

2.
Temeljem članaka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj
115/16) i članka 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik br. 2/13, 7/14 ), Općinsko
vijeće Općine Čađavica, na sjednici održanoj 16. lipnja 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o općinskim porezima Općine Čađavica
I Temeljne odredbe
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se općinski porezi, kao prihodi Općine Čađavica, kojima u okviru
samoupravnog djelokruga Općina Čađavica slobodno raspolaže.
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Članak 2.

Općina Čađavica uvodi sljedeće poreze:
1. porez na potrošnju,
2. porez na kuće za odmor,
3. porez na korištenje javnih površina,
4. porez na nekretnine.
II Porez na potrošnju
Članak 3.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića),
prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na
području Općine Čađavica.
Članak 4.
(1) Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.
(2) Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim
objektima, u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.
(3) Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
(4) Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 3. ovog članka
porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-NI-PO i predaje ga Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Čađavica (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) do 20. dana u mjesecu za prethodni
mjesec, pojedinačno za svaki poslovni prostor.
(5) Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za
prethodni mjesec, pojedinačno za svaki poslovni prostor
Članak 5.
Porez iz članka 3. ove Odluke plaća se po stopi od 3%.
III Porez na kuće za odmor
Članak 6.
(1) Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na
području Općine Čađavica.
(2) Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan, koji se koriste povremeno ili
sezonski, ako je na objektu postavljena vanjska stolarija i isti je priključen na sustave
vodoopskrbe i elektroopskrbe.
(3) Kućom za odmor smatra se i odmaralište.
Članak 7.
(1) Porez na kuće za odmor na području Općine Čađavica plaća se u visini od 11,00 kn po
metru četvornom korisne površine objekta u jednokratnom godišnjem iznosu, u roku od 15
dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.
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(2) Korisna površina je ukupna podna površina stana ili druge samostalne prostorije,
umanjena za širinu zidova, koji ju prekidaju.
(3) Prigodom izračunavanja korisne površine neće se uzeti u obzir podrumske i tavanske
prostorije, koje po svojoj opremi, nisu prikladne za stambene ili poslovne svrhe, te stubišta,
otvoreni balkoni i terase.
(4) Korisna površina, u pravilu, izračunava se prema glavnom projektu, koji je sastavni dio
građevinske dozvole ili koji je potvrđen po nadležnom tijelu.
(5) U slučaju znatnijih odstupanja od projekta iz prethodnog stavka, korisna površina se
izračunava prema stvarnom stanju.
Članak 8.
Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatra se:
• zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora,
• zgrada, dio zgrade ili stan koji se ne mogu koristiti zbog starosti ili oštećenja.
Članak 9.
Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom tijelu dostaviti podatke o kućama za
odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze objekti, korisnu površinu, te ostale podatke
koji su bitni za utvrđivanje obveze, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za
odmor.
Članak 10.
U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor, u smislu članka 6. ove Odluke, osim osobne
iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, potvrda o zasnovanom
radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, mjesto i vrijeme nastanka troška električne
energije, vode, telefona, prijema poštanske pošiljke, mjesto podnošenja porezne prijave,
izjave svjedoka, očevid i svi drugi raspoloživi podaci.
IV Porez na korištenje javnih površina
Članak 11.
(1) Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe:
• koje koriste javnu površinu za držanje raznog materijala i robe, odlaganje građevnog
materijala i građevnog otpada i sl., a koje ne služi obavljanju djelatnosti trgovine, odnosno
prodaji proizvoda i pružanju usluga,
• koje koriste javnu površinu u druge namjene, a nemaju zaključen ugovor o zakupu javne
površine.
(2) Porez iz stavka 1. naplaćuje se za korištenje javnih površina na području Općine
Čađavica:
• u iznosu od 6,00 kn/m2 dnevno.
(3) Rješenje o razrezu poreza na korištenje javnih površina donosi nadležno tijelo, na temelju
odobrenja za korištenje javne površine, koje daje Općinski načelnik.
(4) Porez iz stavka 1. ovoga članka plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o
utvrđivanju poreza.
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Članak 12.

(1) Javnom površinom se smatraju sve površine koje su u stvarnosti vlasništvo Općine
Čađavica, a koje slobodno i nesmetano koriste građani za svoje potrebe (vožnju, šetnju,
prolaz, odmor i rekreaciju, okupljanja i sl.) i dijele se na:
• javne prometne površine: ulice, ceste, trgovi, prolazi, javne stube, parkirališta, nogostupi,
autobusne postaje, taksi stajališta i sl.,
• javne zelene površine: perivoj, park, park-šuma, drvored, živica, cvjetni rasadnik, travnjak,
dječje igralište, rekreacijska površina, zelena površina uz cestu u naselju i uz javni objekt i sl.,
• površine namijenjene javnim priredbama, tržnice na malo, fontane, javni izljevi, jarci
oborinske vode u naselju i slične površine.
V. Porez na nekretnine
Članak 13.
Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez
na nekretnine uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Čađavica, sukladno
Zakonu o lokalnim porezima.
VI. Kaznene odredbe
Članak 14.
Protiv prekršitelja odredbi članka 4. stavak 4. i članka 9. ove Odluke primijenit će se kaznene
odredbe iz članka 56. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16).
VII. Prijelazne i završne odredbe
Članak 15.
U slučaju nepravovremenog plaćanja obveza utvrđenih ovom odlukom zaračunava se i
naplaćuje zakonska zatezna kamata.
Članak 16.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine
Čađavica („Službeni glasnik br. 5/12 ).
Članak 17.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 410-01/17-01/04
URBROJ: 2189/07-01-17-1
Čađavica, 16. lipnja 2017.
______________________________________
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3.
Na temelju članka 41. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj
115/16), članka 5. Pravilnika o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja,
evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 1/17), i članka 31. Statuta Općine Čađavica
(„Službeni glasnik“ broj 2/13 i 7/14), te Suglasnosti da porezna uprava može obavljati
poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 1/17), Općinsko vijeće
Općine Čađavica na sjednici održanoj 16. lipnja 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate
poreza Općine Čađavica na Ministarstvo financija, Poreznu upravu
Članak 1.
Općina Čađavica, ovom Odlukom, prenosi u cijelosti na Ministarstvo financija,
Poreznu upravu, poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate
poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina, a prema
Odluci o općinskim porezima Općine Čađavica.
Članak 2.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih
prihoda (Financijska agencija), da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u iznosu od 5% od
ukupno naplaćenih prihoda temeljem članka 1. ove Odluke, obračuna i uplati u Državni
proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti odredba o prijenosu poslova
utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza na Poreznu
upravu - Ispostava Slatina („Službeni glasnik“ broj 5/12 ).

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku“
Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA

PREDSJEDNIK
Josip Piskać,v.r.
KLASA: 415-01/17-01/04
URBROJ: 2189/07-01-17-1
Čađavica, 16. lipnja 2017.
______________________________________
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4.
Na temelju članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (N.N. br.33/01 i 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 36/09 ),
članka 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br. 2/13 ) i članka
15. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica
br. 7/09. i 2/13. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica na 1. sjednici održanoj 16. lipnja 2017.
godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju potpisnika po nalozima za korištenje sredstava Proračuna
Općine Čađavica
I.
Općinsko vijeće Općine Čađavica ovom Odlukom imenuje potpisnike po nalozima za
korištenje sredstava Proračuna Općine Čađavica:
1. Mirko Rončević,
2. Petar Budimir,
3. Josip Piskać i
4. Dragutin Španić.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“
Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać,v.r.
KLASA: 021-05/17-01/02
URBROJ: 2189/07-01-17-1
Čađavica, 16. lipnja 2017.
______________________________________

5.
Na temelju članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15. ), članka 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br.
2/13 ) i članka 15. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čađavica ( Službeni glasnik
Općine Čađavica br. 7/09. i 2/13. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica na 1. sjednici održanoj
16. lipnja 2017. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
I.
Općinsko vijeće Općine Čađavica ovom Odlukom imenuje Komisiju za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost u sastavu:
1. Josip Piskać, za predsjednika,
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Željka Beneta, za članicu,
Josip Gladović, za člana,
Dragutin Španić, za člana,
Zrinka Brajnović, za članicu.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“
Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 021-05/17-01/03
URBROJ: 2189/07-01-17-1
Čađavica, 16. lipnja 2017.
______________________________________________
6.

Na temelju članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15. ), članka 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br.
2/13 ) i članka 15. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čađavica ( Službeni glasnik
Općine Čađavica br. 7/09. i 2/13. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica na 1. sjednici održanoj
16. lipnja 2017. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Odbora za priznanja
I.
Općinsko vijeće Općine Čađavica ovom Odlukom imenuje Odbor za priznanja u
sastavu:
1. Josip Piskać, za predsjednika,
2. Mirko Rončević, za člana,
3. Marina Klen, za članicu,
4. Josip Novosel, za člana,
5. Antun Martinčević, za člana.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se
glasniku“ Općine Čađavica.

u „Službenom

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać
KLASA: 021-05/17-01/04
URBROJ: 2189/07-01-17-1
Čađavica, 16. lipnja 2017.
______________________________________
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7.

Na temelju članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15. ), članka 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br.
2/13 ) i članka 15. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čađavica ( Službeni glasnik
Općine Čađavica br. 7/09. i 2/13. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica na 1. sjednici održanoj
16. lipnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Čađavica
I.
Općinsko vijeće Općine Čađavica ovom Odlukom imenuje Socijalno vijeće Općine
Čađavica u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.

Josip Erdec, za predsjednika,
Dragutin Španić, za člana,
Josip Gladović, za člana,
Zlato Uglješić, za člana,
Iva Kepec, predstavnica Centra za socijalnu skrb Slatina, za članicu.
II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“
Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać,v.r.
KLASA: 021-05/17-01/05
URBROJ: 2189/07-01-17-1
Čađavica, 16. lipnja 2017.
______________________________________
8.

Na temelju članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15. ), članka 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br.
2/13 ) i članka 15. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čađavica ( Službeni glasnik
Općine Čađavica br. 7/09. i 2/13. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica na 1. sjednici održanoj
16. lipnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
na području Općine Čađavica
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I.

Općinsko vijeće Općine Čađavica ovom Odlukom imenuje Povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Čađavica u sastavu:
1. Josip Novosel, za predsjednika,
2. Petar Budimir, za člana,
3. Zlato Uglješić, za člana,
4. Dragutin Španić, za člana,
5. Ivo Matoković, za člana.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“
Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać,v.r.
KLASA: 021-05/17-01/06
URBROJ: 2189/07-01-17Čađavica, 16. lipnja 2017.
________________________________
9.
Na temelju članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15. ), članka 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br.
2/13 ) i članka 15. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čađavica ( Službeni glasnik
Općine Čađavica br. 7/09. i 2/13. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica na 1. sjednici održanoj
16. lipnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju Inventurne komisije Općine Čađavica
I.
Općinsko vijeće Općine Čađavica ovom Odlukom imenuje Inventurnu komisiju
Općine Čađavica u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.

Petar Budimir – za predsjednika,
Josip Erdec – za člana,
Dragutin Španić – za člana i
Ivo Matoković – za člana,
Jadranka Grginac, za članicu.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“
Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
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Službeni glasnik Općine Čađavica_ 19. lipnja 2017.
PREDSJEDNIK

Josip Piskać,v.r.
KLASA: 406-08/17-01/01
URBROJ: 2189/07-01-17-1
Čađavica, 16. lipnja 2017.
_______________________________________

10.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica
br. 2/13. i 7/14. ), u vezi sa člankom 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ( NN. br. 28/10 ) Općinsko vijeće Općine Čađavica na 1. sjednici
održanoj 16. lipnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o visini naknade za rad zamjenika općinskog načelnika Općine Čađavica
I.
Naknada za rad zamjenika općinskog načelnika Općine Čađavica koji dužnost obnaša
bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuje se u neto iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objaviti će se u
Službenom glasniku Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać,v.r.
KLASA: 121-01/17-01/01
URBROJ: 2189/07-01-17-1
Čađavica, 16. lipnja 2017.
_______________________________________
11.

KLASA: 121-01/17-01/02
URBROJ: 2189/07-01-17-1
Čađavica, 16. lipnja 2017.
Na temelju članaka 31. stavak 2. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj )
samoupravi ( „Narodne novine“ broj, 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst ) i članak 31. Statuta Općine Čađavica (“Službeni glasnik
Općine Čađavica”, broj 2/13. i 7/14. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica na 1. sjednici
održanoj dana 16. lipnja 2017. godine donosi
ODLUKU
o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela općinskog vijeća
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Službeni glasnik Općine Čađavica_ 19. lipnja 2017.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova za rad vijećnicima Općinskog
vijeća Općine Čađavica, članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća,
članovima Povjerenstava, Komisija te vanjskim suradnicima koji sudjeluju u radu
Općinskog vijeća, uvjeti pod kojima im naknada pripada i način na koji se naknade isplaćuju
kada sudjeluju u radu tih tijela.
Sredstva za naknade iz prethodnog stavka osiguravaju se u Proračunu Općine
Čađavica.

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA
Članak 2.
U smislu članka 1. ove Odluke naknada troškova za sudjelovanje na radnim
sjednicama i za rad u stalnim i povremenim
radnim tijelima Općinskog vijeća,
Povjerenstvima, Komisijama i Savjetima pripada:
 članovima Općinskog vijeća Općine Čađavica,
 članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Čađavica,
 članovima imenovanih Povjerenstava, Komisija i Savjeta od strane Općine Čađavica
 vanjskim suradnicima koji sudjeluju u radu Općinskog vijeća
Članak 3.
Članovi općinskih tijela iz članka 2. ove Odluke naknadu troškova ostvaruju odazivom na
radnu sjednicu Općinskog vijeća, sudjelovanjem na radnoj sjednici Općinskog vijeća kao i za
rad u Povjerenstvima, Komisijama i Savjetima.

III.FINANCIRANJE
Članak 4.
Predsjedniku Općinskog vijeća utvrđuje se naknada u neto iznosu od 1.200,00 kn
mjesečno.
Potpredsjedniku Općinskog vijeća utvrđuje se naknada u neto iznosu od 800,00 kn
mjesečno.
Vijećnicima Općinskog vijeća utvrđuje se naknada u neto iznosu od 300,00 kn za
sudjelovanje na svakoj radnoj sjednici Općinskog vijeća.
Članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća, članovima
Povjerenstava, Komisija i Savjeta, te vanjskim suradnicima utvrđuje se naknada troškova u
neto iznosu od 150,00 kn (slovima: stopedesetkuna) za sudjelovanje na svakom radnom
sastanku navedenih tijela.
Članak 5.
Uz naknadu sukladno članku 4. ove Odluke priznaje se i obračunavanje poreza i
doprinosa koji su utvrđeni zakonom i provedbenim propisima za obračun naknada (drugi
dohodak).
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Službeni glasnik Općine Čađavica_ 19. lipnja 2017.

IV. PROVEDBENE ODREDBE
Članak 6.
Naknade za rad utvrđene člankom 4. obračunavaju se i isplaćuju na račun korisnika
naknade na način da se predsjedniku Općinskog vijeća i potpredsjedniku Općinskog vijeća
naknada isplaćuje mjesečno, vijećnicima Općinskog vijeća, članovima stalnih i povremenih
radnih tijela, članovima Povjerenstava, Komisija i Savjeta i vanjskim suradnicima koji
sudjeluju u radu Općinskog vijeća kojima se naknada isplaćuje u roku 15 dana od dana
održane sjednice ili sastanka.
Članak 7.
Ako član tijela koji ostvaruje pravo na naknadu troškova za rad, istog dana sudjeluje u
radu više tijela, ostvaruje pravo na isplatu samo jedne naknade za sudjelovanje u jednom
tijelu.
Članak 8.
Isplata naknade troškova članovima općinskih tijela iz točke 2. ove Odluke vrši se na
njihove osobne račune otvorene u poslovnim bankama.
Članak 9.
Za vrijeme obavljanja njihovih dužnosti izvan područja Općine Čađavica na temelju
posebnog naloga predsjednika Općinskog vijeća, vijećnicima i članovima radnih tijela
Općinskog vijeća pripadaju troškovi i dnevnica.
Visina dnevnice i troškova iz članka 8. ove Odluke određuje se sukladno propisima o
visini dnevnice i troškovima za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu za korisnike koji se
financiraju iz sredstava Državnog Proračuna.
Članak 10.
Jedinstveni upravni odjel za potrebe izvršavanja ove Odluke vodi posebnu evidenciju
o sudjelovanju radnim sjednicama Općinskih vijeća, sjednicama/sastancima Povjerenstava,
Komisija i Savjeta te isplatama naknade troškova.
Članak 11.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci a imaju rodno značenje koriste se neutralno i
odnose se jednako na muški i ženski spol.
Članak 13.
Članovi općinskih tijela kada se odriču naknade troškova za svoj rad u tijelima općine
podnose potpisanu pismenu Izjavu o odricanju. Izjava o odricanju može se naknado pismeno
opozvati kada članovi tijela ponovno žele steći pravo na daljnju naknadu troškova. U vremenu
od podnošenja izjave o odricanju pa do opoziva izjave o odricanju naknade troškova nemaju
pravo na isplatu naknade troškova za sudjelovanje u radu u tijelima općine.
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Službeni glasnik Općine Čađavica_ 19. lipnja 2017.

V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Danom stupanja ove Odluke na snagu, prestaje važiti Odluka o naknadi troškova
vijećnicima ("Službeni glasnik br. 7/13).
Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Općine Čađavica, a stupa na snagu
osam dana od dana objave.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 121-01/17-01/02
URBROJ: 2189/07-01-17-1
Čađavica, 16. lipnja 2017.
__________________________________________________
12.

Na temelju članka 8. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj
2/13 i 7/14 ), te članka 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Čađavica ( Službeni glasnik
Općine Čađavica broj 8/09.) Općinsko vijeće općine Čađavica na 1. sjednici održanoj
16. lipnja 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Čađavica povodom obilježavanja
Dana Općine Čađavica 29. lipnja 2017. godine
Članak 1.
Zlatna plaketa Općine Čađavica dodjeljuje se:
BERISLAVU MARTINČEVIĆ - za dugogodišnji predan rad i izniman doprinos
osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Čađavica, i uspješnu višegodišnju
suradnju s Općinom Čađavica.
Članak 2.
Srebrna plaketa Općine Čađavica dodjeljuje se:
Zajednici udruga i članova HVIDR-a Virovitičko-podravske županije - za
poseban doprinos u promicanju vrijednosti o Domovinskom ratu, i uspješnu
višegodišnju suradnju s Općinom Čađavica.
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Članak 3.
Zahvalnica Općine Čađavica dodjeljuje se:
1. JAVNOJ USTANOVI ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM
VRIJEDNOSTIMA VPŽ - za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja
za razvitak i ugled Općine Čađavica, te za uspješnu suradnju s Općinom Čađavica.
2. KULTURNO UMJETNIČKOM DRUŠTVU „PODRAVINA“ ČAĐAVICA za
višegodišnji aktivni rad i doprinos u ostvarenju rezultata u kulturi, te za uspješnu
suradnju s Općinom Čađavica,
3. NOGOMETNOM KLUBU „MLADOST 1930“ ČAĐAVICA, za višegodišnji
aktivni rad i doprinos u ostvarenju rezultata u športu, te za uspješnu suradnju s
Općinom Čađavica,
4. IVI DUGAJA – za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak
i ugled Općine Čađavica, te za uspješnu suradnju s Općinom Čađavica
5. JUKIĆ d.o.o. - za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i
ugled Općine Čađavica.
6. HRVOJU MATIJAŠKO – za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja
za razvitak i ugled Općine Čađavica.
7. JOSIPU IVANKOVIĆ, za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za
razvitak i ugled Općine Čađavica.
Članak 4.
Dodjela javnih priznanja izvršiti će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine
Čađavica povodom obilježavanja Dana Općine Čađavica.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać,v.r.
KLASA: 061-01/17-01/01
URBROJ :2189/07-01-17-1
Čađavica, 16. lipnja 2017.
__________________________________________

Službeni glasnik Općine Čađavica, izdaje Općina Čađavica
Tekst priprema i uređuje Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica
Adresa: Kolodvorska 2, Čađavica • telefon: (033)544-254 • Telefax: (033)544-172
e-mail: procelnik@opcina-cadjavica.hr
Izdavanje Službenog glasnika ne smatra se poduzetničkom djelatnošću i ne podliježe oporezivanju
sukladno odredbama članka 6.stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 47/95, 106/69,
164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04 i 82/04)
Objavljeno na web-stranicama Općine Čađavica: www.opcina-cadjavica.hr
BESPLATNI PRIMJERAK
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