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1.
Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine«, broj 2/10) i članka 31. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik općine
Čađavica broj 2/13 ) Općinsko vijeće Općine Čađavica, donosi
ODLUKU
koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čađavica.
Članak 2.
Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Čađavica iznose:
Rbr.

Radno mjesto

Klasifikacijski

KOEFICIJENT

rang
1.

Pročelnik JUO

1

2,50

2.

Stručni suradnik za poslove

8

2,38

9

2,00

lokalne samouprave
3.

Viši referent za komunalne
poslove

4.

Računovodstveni referent

11

1,64

5.

Administrativni referent

11

1,61

6.

Komunalni djelatnik

13

1,26

7.

Spremačica

13

1,00

Članak 3.
Za postignuti viši stupanj obrazovanja od onog kojeg trenutno imaju, ako je u vezi s poslovima
koje službenik, odnosno namještenik obavlja, pripadajući koeficijent određen člankom 1. ove Odluke
uvećat će se kako slijedi:
- za višu stručnu spremu 2%,
- za visoku stručnu 4%,
- za magistre znanosti 8%;
- za doktore znanosti 15%.
Članak 4.
Najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Čađavica donijet će pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika
zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čađavica.
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o koeficijentima za obračun
plaća službenika i namještenika ( Službeni glasnik 1/10 ).
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Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku“ Općine Čađavica, a
primjenjuje se od 01. svibnja 2014. počevši s plaćom za mjesec svibanj 2014. godine, koja će biti
isplaćena u mjesecu lipnju 2014. godine.“
KLASA: 120-01/14-01/01
URBROJ: 2189/07-01-14-1
U Čađavici,24. travanj 2014.

PREDSJEDNIK
Josip Piskać,v.r.

2.
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» broj 28/10) i članka 41. Statuta Općine Čađavica («Službeni glasnik 2/13),
Općinsko vijeće Općine Čađavica, na prijedlog općinskog načelnika na sjednici održanoj dana 24.
travnja 2014.godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima
načelnika iz radnog odnosa
Članak 1.
U Odluci o plaći i drugim pravima načelnika iz radnog odnosa ( Službeni glasnik broj 3/10)
točka II. mijenja se i glase:
„Osnovica za obračun plaće načelnika utvrđuje se u iznosu od 4.221,76 kuna bruto i
primjenjuje se od 1. svibnja 2014. godine, počevši s plaćom za mjesec svibanj 2014. godine, koja će
biti isplaćena u mjesecu lipnju 2014. godine.“
Članak 2.
Iza točke 3. dodaju se nove točka 3.a, 3.b i 3.c koje glase:
„Za postignuti viši stupanj obrazovanja od onog kojeg trenutno ima, dužnosniku će se
pripadajući koeficijent određen člankom 1. Odluke uvećati kako slijedi:
-za višu stručnu spremu uvećanje na osnovicu 2%,
-za visoku stručnu uvećanje na osnovicu 4%,
-za magistre znanosti uvećanje na osnovicu 8%;
-za doktore znanosti uvećanje na osnovicu 15%.
„Dužnosnik će se pripadajući koeficijent određen člankom 1. Odluke uvećati kako slijedi:
- do 10 godina radnog staža uvećanje na osnovicu 8 %,
- do 20 godina radnog staža uvećanje na osnovicu 12 %,
- do 30 godina radnog staža uvećanje na osnovicu 16 % ,
- 30 i više godina radnog staža uvećanje na osnovicu 20 %“.
„Uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta se međusobno ne isključuju.“
Članak 3.
U točki 5. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:
„Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno nakon prestanka obnašanja dužnosti ostvaruju
pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 180 (stoosamdeset) dana od dana prestanka
dužnosti i to u visini prosječne plaće, koja im je isplaćivana za vrijeme od 12 mjeseci koji su prethodili
donošenju odluke o prestanku dužnosti.
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Prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev,
zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno“.
Članak 4.
Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.
Članak 5.
Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Općine Čađavica, a primjenjuje se od
01. svibnja 2014. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
KLASA: 120-01/10-01/01
URBROJ: 2189/07-01-14-3
Čađavica, 24. travanj 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Piskać,v.r.

3.
Na temelju članka 31. (Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica
broj 2/13. ) , Općinsko vijeće Općine Čađavica na 6. sjednici održanoj dana 24. travnja 2014.
godine , donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Općine Čađavica za razdoblje od 01. 01. do 31. 03. 2014. godine
I.
Općinsko vijeće Općine Čađavica prihvatilo je u cijelosti Izvješće o prihodima i
rashodima, primicima i izdacima Proračuna Općine Čađavica za razdoblje od 01. 01. do 31.
03 2014. godine.
II.
Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
KLASA: 401-01/14-01/01
URBROJ:2189/07-01-14-1
Čađavica, 24. travnja 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Piskać,v.r.
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4.
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 31. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik
Općine Čađavica broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Čađavica na 6. sjednici održanoj dana
24. travnja 2014. godine, donijelo je
Zaključak
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastructure na području Općine Čađavica za 2013. godinu
I.
Utvrđuje se da je u tijeku 2013. godine Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture prema Planu Proračuna za 2013. godine 4-Rebalans, izvršen kako slijedi:
1.Opskrba pitkom vodom i kanalizacija
R.
Opis
br.
1.
Kanalizacija u Čađavici
2.
Izgradnja vod. mreže u Imin Dvoru
Ukupno:
2. Javne površine
R.
Opis
br.
1.
Izgradnja biciklističke staze
2.
Izgradnja pješačkih staza
3.
Izgradnja parkirališta na groblju
Čađavica
4.
Izgradnja nadstrešnice u D. Baziju
5.
Izgradnja dječjeg igrališta u Čađavici
Ukupno:
3. Nerazvrstane ceste i most
R.
Opis
br.
1.
Cesta Zvonimirovac-Suha Mlaka
2.
Most na kanalu VVD
3.
Most u Čađ. Lugu
Ukupno:
4.Groblja i izgradnja mrtvačnica
R.
Opis
br.
1.
Mrtvačnica u Vraneševcima
2.
Zamjena stolarije i popravak pločica

Planirano u kn
98.000,00
74.000,00
172.000,00

Planirano u kn

Ostvarenje u kn
43.015,00
69.919,00
112.934,00

Ostvarenje u kn

0,00
200.000,00
140.000,00

0,00
187.170,00
140.532,00

25.000,00
0,00
365.000,00

25.424,00
0,00
353.126,00

Planirano u kn
41.500,00
90.000,00
18.500,00
150.000,00

Planirano u kn
398.000,00
107.000,00

Ostvarenje u kn
0,00
84.776,00
18.022,00
102.798,00

Ostvarenje u kn
418.876,00
114.372,00

ispred mrtvačnice u Čađavici
3.
Priključak vode u mrtv. u Čađ. Lugu
4.
Uređenje central. križa na grob.u
Čađavici
Ukupno:
5. Industrijska zona
R.
Opis
br.
1.
Poslovna zona u Čađavici
2.
Poslovna zona u Vraneševcima
Ukupno:

8.000,00
22.000,00

8.256,00
21.895,00

536.000,00

555.143,00

Planirano u kn

Ostvarenje u kn

5.000,00
5.000,00
10.000,00

6. Adaptacija mjesnih domova
R.
Opis
br.
1.
Mjesni dom Noskovci
2.
Mjesni dom Čađ. Lug
3.
Mjesni dom Šaševo
4.
Mjesni dom Čađavica
5.
Vatrogasni dom Zvonimirovac
6.
Zgrada općine –centr. grijanje
Ukupno:

Planirano u kn

0,00
0,00
0,00

Ostvarenje u kn

0,00
0,00
0,00
19.000,00
21.500,00
53.500,00
93.500,00

0,00
0,00
0,00
19.000,00
21.225,00
53.038,00
93.263,00

7. Kapitalna ulaganja u opremu-komunalna oprema
R.
Opis
Planirano u kn
Ostvarenje u kn
br.
1.
Oprema za održavanje i zaštitu
8.000,00
7.243,00
Ukupno:
8.000,00
7.243,00
Sveukupno:
1.334.500,00
1.224.507,00
II
Ovo Izvješće objaviti će se u Službenom glasniku Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
KLASA: 023-05/12-01/06
URBROJ:2189/07-01-14-6
Čađavica, 24. ravnja 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Piskać
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5.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica
broj 2/2013.), Općinsko Vijeće Općine Čađavica na 6. sjednici održanoj 24. travnja
2014. godine, donosi
Zaključak o usvajanju Izvješća
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području općine Čađavica u 2013. godini
I.
Utvrđuje se da je u tijeku 2013. godine Program održavanja komunalne infrastrukture
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području općine Čađavica, izvršen
sukladno Planu proračuna za 2013. godinu -4 rebalans,kako slijedi:
R.br.
1.

Održavanje groblja i zelenih površina

Opis

Planirano u kn
20.000,00

Ostvarenje u kn
19.022,00

2.

Održavanje nerazvrstanih cesta

20.000,00

16.900,00

3.

Zimska služba

25.000,00

24.187,00

4.

Javna rasvjeta, el energija usluge tek. i
invest. održavanja

175.000,00

180.597,00

5.

Deratizacija i dimnjačarske usluge

56.000,00

54.777,00

6.

Usluge veterinarsko-higijeničarskog
servisa

67.500,00

67.500,00

7.

Odvoz smeća

25.000,00

23.019,00

388.500,00

386.002,00

Ukupno:

II.
Ovo izvješće objavit će se u Službenom glasniku općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
Klasa: 023-05/12-01/07
Ur broj: 2189/07-01-14-3
Čađavica,24. travnja 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Piskać,v.r.
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6.
Na temelju članka 31. Statuta općine Čađavica (Službeni glasnik općine Čađavica br. 2/2103),
Općinsko vijeće općine Čađavica na 6. sjednici održanoj 24. 04. 2014. godine, donosi
Zaključak o usvajanju Izvješća
o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima
na području općine Čađavica za 2013. godinu
I.
Utvrđuje se da je u tijeku 2013. godine Program javnih potreba u društvenim djelatnostima na
području općine Čađavica za 2013, godinu, sukladno Planu proračuna za 2013. godinu-4Rebalans
izvršen kako slijedi:
1.Program javnih potreba u ovlasti športa i kulture
R.br.
1.

Opis
Tekuće donacije NK Mladost Čađavica

Planirano u kn
26.000,00

Ostvarenje u kn
26.004,00

2.

NK Krčevina Čađ.Lug

8.500,00

8.290,00

3.

ŽNK Čađavica

37.500,00

37.562,00

4.

NK Zrinski Noskovci

32.000,00

31.986,00

5.

LU Sokol Čađavica

22.000,00

22.000,00

6.

LU Jelen Noskovci

17.500,00

17.474,00

7.

ŠRU Karas Čađavica

6.000,00

6.500,00

8.

ŠRU Mrena Noskovci

0,00

0,00

9.

MK Zvijeri Čađavica

5.000,00

5.000,00

10.

SUHK Čađavica

17.000,00

17.000,00

11.

Stočarsko ratarska udruga Čađavica

3.000,00

00,00

12.

VSNM

8.000,00

7.400,00

13.

Ostale udruge

47.000,00

54.849,00

14.

KUD Podravina

30.000,00

27.743,00

15.

Političke stranke

19.500,00

15.900,00

279.000,00

277.708,00

UKUPNO:

2.Program javnih potreba u ovlasti vatrogastva i civilne zaštite
R.br.
Opis
Planirano u kn
1.
VZO Čađavica
87.000,00

Ostvarenje u kn
86.628,00

2.

Civilna zaštita

5.000,00

1.150,00

3.

HGSS Orahovica

2.000,00

2.000,00

4.

Donacija za nabavu vatrogasnog vozila
VZO Čađavica

100.000,00

100.000,00

194.000,00

189.778,00

UKUPNO:

3.Program javnih potreba za udruge građana, društva, tekući transferi organizacijama
R.br.
Opis
Planirano u kn
Ostvarenje u kn
1.
Hrvatski Crveni križ Slatina
8.000,00
7.147,00
2.

Udruga osoba sa invaliditetom

15.000,00

10.000,00

3.
Sufinanciranje mrtvozorstva
UKUPNO:

500,00
23.500,00

348,00
17.495,00

SVE UKUPNO:

496.500,00

484.981,00

II.
Ovo izvješće objavit će se u službenom glasniku Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
KLASA:023-05/12-01/ 08
PREDSJEDNIK
UR BROJ: 2189/07-01-14-6
OPĆINSKOG VIJEĆA
Čađavica, 24. travanj 2014.
Josip Piskać,v.r.
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7.
Sukladno odredbama Zakona predškolskom odgoju i naobrazbi (NN, br. 10/97, 107/07) i
članka 31. Statuta općine Čađavica (Službeni glasnik općine Čađavica br. 2/2013), Općinsko
vijeće općine Čađavica na 6. sjednici održanoj dana 24. travnja 2014. godine, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe u
općini Čađavica za 2013. godinu
I.
Utvrđuje se da je u tijeku 2013. godine Program javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja
i naobrazbe u općini Čađavica za 2013. godinu, sukladno planu proračuna za 2013.godinu-4
rebalans, izvršen kako slijedi:

R.br.
1.
2.

Opis
Financiranje djelatnika predškolskog
odgoja
Materijal i usluge

Ukupno:

Planirano u kn
105.000,00

Ostvarenje u kn
103.946,00

0,00

0,00

105.000,00

103.946,00

II.
Ovo izvješće objavit će se u Službenom glasniku općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
Klasa: 400-08/12-01/07
Ur broj: 2189/07-01-14-3
Čađavica, 24. travnja 2014
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Piskać,v.r.
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8.
Na temelju članka 31. Statuta općine Čađavica (Službeni glasnik općine Čađavica br. 2/13),
Općinsko vijeće općine Čađavica na 6. sjednici održanoj 24. travnja 2014. godine, donosi
Zaključak o usvajanju Izvješća
o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi općine Čađavica za 2013. godinu
I.
Utvrđuje se da je u tijeku 2013. godine Program javnih potreba u socijalnoj skrbi općine
Čađavica za 2013. godinu, sukladno Planu Proračuna za 2013. godinu-4-Rebalans, izvršen
kako slijedi:
R.br.
1.

Pomoć obiteljima i kućanstvima

Opis

Planirano u kn
30.000,00

Ostvarenje u kn
38.298,00

2.

Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva

86.500,00

82.650,00

3.

Stipendije i školarine

44.000,00

43.800,00

4.

Pomoć za financiranje prehrane školske
kuhinje

2.000,00

2.020,00

5.

Oprema za novorođenđad

12.000,00

11.297,00

6.

Sufinanciranje prijevoza za učenike

60.000,00

60.297,00

7.

Crveni križ Slatina

8.000,00

7.147,00

8.
9.
10.

Udruga osoba s invaliditetom
Specijalističko-konzilijalna zaštita VTC
Tekuće donacije OŠ “Davorin
Trstenjak” Čađavica

15.000,00
0,00
38.000,00

10.000,00
0,00
37.288,00

295.500,00

292.797,00

Ukupno:

II.
Ovo izvješće objavit će se u Službenom glasniku općine Čađavica.
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
Klasa: 550-01/12-01/17
Ur broj: 2189/07-01-14-4
Čađavica, 24. travnja 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Piskać,v.r.

9.
Na temelju članka 31.Statuta Općine Čađavica( Službeni glasnik Općine Čađavica br.2/13),
Općinsko vijeće Općina Čađavica na 6. sjednici održano je dana 24. travnja 2014.godine,
donosi
Zaključak o usvajanju Izvješća
o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2013.godinu
I.
Utvrđuje se da je u tijeku 2013.godine program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje,
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2013.godinu,
izvršen kako slijedi:
R.br.
Opis
Planirano u kn
Ostvareno kn
Geodetsko
katastarske
usluge
206.000,00
204.169,00
1.
2.

Održavanje cesta i poljskih puteva

Uređenje ruralnog prostora kroz
izgradnju komunalne infrastructure te
poboljšanje komunikacijskih veza sela I
izgradnja putne mreže
UKUPNO:

3.

61.500,00

41.087,00

645.500,00

568.888,00

913.000,00

814.144,00

II.
Razlika sredstava između planiranih iznosa od zakupa,prodaje i dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2013.godinu u iznosu od 72.000,00kn.,utrošit će
se za obilježavanje granica nerazvrstanih puteva koji su pod upravljanjem Općine Čađavica i
druge poslove vezane za uređenje poljskih puteva.
III.
Ovo izvješće objavit će se u Službenom glasniku Čađavica.
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
KLASA: 320-02/12-01/28
UR BR:2189/07-01-14-3
Čađavica,24. travnja 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Piskać,v.r.

10.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik, broj 2/13), Općinsko vijeće
Općine Čađavica na 6. sjednici održanoj dana 24. travnja 2014.godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedenoj obveznoj preventivnoj deratizaciji u Općini
Čađavica-proljetna akcija 2014. godine
I
Usvaja se Izvješće o provedenoj obveznoj preventivnoj deratizaciji u Općini Čađavicaproljetna akcija 2014. godine od Zavoda za javno zdravstvo „SVETI ROK“ Virovitica.
II
Sastavni dio ovog zaključka je Izvješće o provedenoj obveznoj preventivnoj deratizaciji u
Općini Čađavica-proljetna akcija 2014. godine, Ur.broj:2189-47-05-14-690 od 09.04.2014.
godine.
III
Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
KLASA:501-01/14-01/01
URBROJ: 2189/07-01-14-10
Čađavica, 24. travanj 2014.
PREDSJEDNIK:
Josip Piskać,v.r.
11.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica
broj 2/2013.), Općinsko Vijeće Općine Čađavica na 6. sjednici održanoj 24. travnja
2014. godine, donosi
Izmjene i dopune Zaključka
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u svezi visine naknade o provedbi stručnog nadzora za 2014. godinu
I.
U Zaključku o prihvaćanju Programa i plana provedbe obvezne deratizacije,
dezinfekcije i dezinsekcije na području općine Čađavica u 2014. godini, koji je usvojen na 5.
sjednici Općinskog vijeća općine Čađavica Klasa: 501-01/14-01/01, Urbroj: 2189/07-14-01-6
od 18. ožujka 2014. godine, riječi:“ Za izvršeni stručni nadzor općina Čađavica obvezuje se
platiti Zavodu 8% od ukupne cijene obavljene deratizacije“ zamjenjuju se riječima: “ Za
izvršeni stručni nadzor općina Čađavica obvezuje se platiti Zavodu 5% od ukupne cijene
obavljene deratizacije“.
II.
Ostali tekst Zaključka ostaje nepromijenjen.
III.
Ove Izmjene i dopune Zaključka objaviti će se u Službenom glasniku općine
Čađavica.
Obrazloženje
Dana 19. 02. 2014. godine, općina Čađavica zaprimila je dopis od Zavoda za javno
zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije Ur. broj: 2189-47-01-14-327 od 17.
02.2014. godine uz koji i Ugovor DDD-8/2014 u kojem u čl. 6. Stoji da se općina Čađavica
obvezuje za izvršeni nadzor uplatiti Zavodu 8% od ukupne cijene obavljene deratizacije.
Dana 17. 04.2014. godine Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ dostavio je dopis
Urbroj: 2189-47-01-14-716 uz koji i izmijenjeni ugovor DDD-8/214, u kojem je u čl. 6.
Ugovora promijenjen iznos za izvršeni stručni nadzor 8% u iznos od 5% od ukupne cijene
obavljene deratizacije.
Shodno navedenom donesena je izmjena i dopuna Zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE čAĐAVICA
KLASA:501-01/14-01/01
URBROJ. 2189/07-01-14-10
Čađavica, 24. travnja 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Piskać,v.r.
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12.
Na temelju članka 31 .Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica
broj 2/13.) Općinsko vijeće Općine Čađavica, na svojoj 6. sjednici održanoj dana
24. travnja 2014. godine donijelo je slijedeći
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješće o radu za 2013. godinu,financijskog izvješća za 2013. godinu
Plana rada za 2014. godinu, financijskog izvješća za 2014. godinu od Crvenog križa
Slatina.
I.
Općinsko vijeće Općine Čađavica prihvaća Izvješće o radu za 2013. godinu,financijskog
izvješća za 2013. godinu Plana rada za 2014. godinu, financijskog izvješća za 2014. godinu
od Crvenog križa Slatina, a koja čine sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u Službenom glasniku
Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
KLASA:550-05/14-01/01
URBROJ: 2189/07-01-14-2
Čađavica, 24. travnja 2014.
PREDSJEDNIK:
Josip Piskać,v.r.
13.
Na temelju članka 31 .Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica
broj 2/13.) Općinsko vijeće Općine Čađavica, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 24. travnja
2014. godine donijelo je slijedeći
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu od LU SOKOL Čađavica za 2013/2014. godinu,
financijskog izvješća za 2013. godinu, Plan prihoda i rashoda za 2014. godinu
I.
Općinsko vijeće Općine Čađavica prihvaća Izvješća LU „SOKOL“Čađavica 2013/2014.
godinu, financijskog izvješća za 2013. godinu, Plan prihoda i rashoda za 2014. godinu,koja
čine sastavni dio ovog Zaključka.
II.
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Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u Službenom glasniku
Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
KLASA:400-01/14-01/02
URBROJ: 2189/07-01-14-5
Čađavica, 24.travnja 2014.
PREDSJEDNIK:
Josip Piskać,v.r.
14.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica («Službeni glasnik» broj 2/2013.),
Općinsko vijeće Općine Čađavica, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 24. travnja 2014.
godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju financijskog izvješća Vatrogasne zajednice općine Čađavica
za 2013. godinu, financijski plan za 2014. godinu i Plan rada za 2014. godinu, te
financijskog izvješća za 2013. godinu, financijskog plana za 2014. godinu i Plana rada za
2014. godinu od DVD-a Čađavica, Zvonimirovac i Noskovci
I
Usvaja se financijsko izvješće Vatrogasne zajednice općine Čađavica za 2013. godinu
financijski plan za 2014. godinu i Plan rada za 2014. godinu, te financijskog izvješća za 2013.
godinu, financijskog plana za 2014. godinu i Plana rada za 2014. godinu od DVD-a Čađavica,
Zvonimirovac i Noskovci.
Financijska izvješća za 2013. godinu, financijski planovi za 2014. godinu i Planovi
rada za 2014. godinu iz stavka 1. čine sastavni dio ovog zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Općine Čađavica
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
KLASA: 400-01/14-01/02
URBROJ:2189/07-01-14-6
Čađavica, 24.travnja 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Piskać,v.r.
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15.
Na temelju članka 31 .Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica
broj 2/13.) Općinsko vijeće Općine Čađavica, na svojoj 6. sjednici održanoj dana
24. travnja 2014. godine donijelo je slijedeći
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu Organizacije slijepih Virovitičko-podravske županije
i financijskog izvještaja za 2013. godinu
I.
Općinsko vijeće Općine Čađavica prihvaća Izvještaj o radu Organizacije slijepih Virovitičkopodravske županije i financijskog izvješća za 2013. godinu, a koja čine sastavni dio ovog
Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u Službenom glasniku
Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
KLASA:007-02/14-01/01
URBROJ: 2189/07-01-14-2
Čađavica, 24. travnja 2014.
PREDSJEDNIK:
Josip Piskać,v.r.

16.
Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
( regionalnoj ) samoupravi ( “Narodne novine”, broj 86/08 i 61/11 ) i članka 41. Statuta Općine
Čađavica ( Službeni glasnik broj 2/13 ), načelnik Općine Čađavica donosi
IZMJENU I DOPUNU PLANA PRIJMA
u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Čađavica za 2014. godinu

I.
U Planu prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica za 2014. godinu tablica
u točki II., koja čini sastavni dio Plana, mijenja se i glasi:

Red.br.

Naziv radnog
mjesta

Broj izvršitelja

Stanje
popunjenosti

Potreban broj
službenika

1.

Pročelnik JUO

1

1

0

2.

Stručni suradnik
za poslove lokalne
samouprave
Računovodstveni
referent
Administrativni
referent
Viši referent za
komunalne
poslove
Komunalni
djelatnik
Spremačica

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

0

7

5

2

3.
4.
5.

6.
7.

UKUPNO

II.
Izmjene i dopune Plana prijma u službu primjenjuje se od dana donošenja i objaviti će se u
"Službenom glasniku Općine Čađavica.
KLASA: 112-01/13-01/03
URBROJ: 2189/07-02-14-2
Čađavica, 11. travnja 2014.
NAČELNIK
Mirko Rončević,v.r.
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17.
Na temelju članka 4.st.3.. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« Republike Hrvatske ,
broj 86/08. I 60/11), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „Narodne novine“ Republike Hrvatske
br. 74/10 ), članka 13. Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica ( Službeni glasnik br. članka 41. Statuta Općine Čađavica (Službeni
glasnik općine Čađavica broj 2/13 ), načelnik Općine Čađavica, donosi
IZMJENE I DOPUNE
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica
Članak 1.
Klasifikacija radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica koja je sastavni dio Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Čađavica KLASA: 023-05/10-01/10, URBROJ: 2189/07-10-02-1, od 14. Rujna 2010. Godine i mijenja se tako da glasi:

KLASIFIKACIJA RADNIH MJESTA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE ČAĐAVICA
Red.broj

Naziv radnog mjesta
Klasifikacij
Potkategorij Razina
ski
a
rang
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Kategorija

1.

I.

Glavni
rukovoditelj

1.

Potrebno
stručno
znanje

Opis poslova radnog mjesta

Broj
izvrši
telja

1
- Magistar ili
stručni
specijalist
pravne struke
sa 5 godina

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela obavlja sljedeće poslove:
- rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim
propisima,
- organizira i brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova,
- daje upute za rad zaposlenima i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela

radnog
iskustva na
istim ili
sličnim
poslovima ,
iznimno
sveučilišni
prvostupnik
pravne struke
odnosno
stručni
prvostupnik
pravne struke (
VŠS – pravne
struke sa 10
godina radnog
iskustva na
istim ili
sličnim
poslovima
- položen
Državni stručni
ispit
- poznavanje
rada na
računalu
2.

općine Čađavica,
-obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica općinskog vijeća;
-brine o zakonitom radu općinskog vijeća;
-provodi neposredan nadzor nad radom u Jedinstvenom upravnom odjelu;
-poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, brine o stručnom
osposobljavanju i usavršavanju djelatnika i o urednom i pravilnom korištenju
imovine i sredstava za rad;
-prati propise iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela;
- poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti
-osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave,
tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama,
-izrađuje ugovore koje sklapa Općina,
-izrađuje nacrte akata koje donose načelnik i Općinsko vijeće,
-izrađuje opće akte koje donose načelnik, Općinsko vijeće i radna tijela
Općinskog vijeća,
-donosi rješenja iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela,
-rješenjem odlučuje o prijmu u službu, i prestanku službe, rasporedu na radno
mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika.

Stručni suradnik za poslove lokalne samouprave
III.

Stručni
suradnik

8.

1
-sveučilišni
prvostupnik
pravne struke
odnosno
stručni
prvostupnik
pravne struke (
VŠS – upravni

- obavlja poslove pripreme sjednica dostave materijala za sjednice Općinskog
vijeća i Općinskog načelnika,
- vodi i sređuje zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća i Općinskog načelnik i
njihovih radnih tijela,
- prima i sređuje poštu i istu klasificira,
- vodi postupak i rješava imovinsko-pravne odnose vezane za zakup poslovnih
prostora, otuđivanje odnosno stjecanje nekretnina, koncesija, provođenje
natječaja za prodaju odnosno za zakup, uspostavljanje prava služnosti i dr.

pravnik ) sa
najmanje 7
godina radnog
iskustva na
istim ili
sličnim
poslovima
- položen
državni stručni
ispit
- poznavanje
rada na
računalu
3.

Viši referent za komunalne poslove
III.

3.

- priprema te izrađuje odgovarajuće akte (odluke, ugovore, rješenja,
natječaje i sl.) glede raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine (zakupi,
kupoprodaje, koncesije i sl.)
- ustrojava i ažurira evidenciju imovine Općine te poduzima radnje na
sređivanju pravnog statusa (knjižno i posjedovno stanje),
- vodi postupke utuživanja u svezi naknade štete
-vodi upravni postupak radi utvrđivanja, razreza i naplate komunalnog
doprinosa, komunalne naknade i naknade za uređenja voda te izdaje rješenja u
svezi istih,
- vodi i ažurira evidencije obveznika općinskih, koncesija, komunalne naknade,
naknade za uređenje voda i drugih naknada
- u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku donosi pojedinačne akte
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika jedinstvenog
upravnog odjela.

Viši referent

Računovodstveni referent

1
9.

- stručni
prvostupnik
struke – VŠS
- 4 godine
radnog
iskustva na
odgovarajućim
poslovima
- položen
državni stručni
ispit
- poznavanje
rada na
računalu

-obavlja poslove provođenja komunalnog reda sukladno Zakonu o
komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnom redu,
-vrši nadzor te osobito vodi računa o održavanju čistoće na javnim i zelenim
površinama, održavanju cesta, ulica i puteva, zgrada, ograda, izloga i drugih
objekata koji utječu na urednost naselja, korištenju javnih površina, skupljanju,
odvozu i odlaganju otpada,
-obavlja poslove vezane za poljoprivredno i građevinsko zemljište u vlasništvu
Republike Hrvatske i Općine Čađavica,
- uz pomoć za tu prigodu dodijeljenih pomoćnih komunalnih redara, organizira
provedbu pojačanog nadzora nad uspostavom i provedbom komunalnog reda
na Dan općine i drugim prigodnim manifestacijama,
- obavlja poslove vezane uz postupke javne nabave,
-obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Općine i pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela.
1

III.

4.

Referent

Administrativni referent

11.

- SSS –srednja
stručna sprema
- 5 godina
radnog
iskustva na
odgovarajućim
poslovima
- položen
državni stručni
ispit
- poznavanje
rada na
računalu ( MS
Office, Internet
)

- obavlja poslove oko izrade prijedloga proračuna te njegovih izmjena i
dopuna, godišnjeg obračuna proračuna, odluke o izvršenju proračuna
- surađuje u izradi prijedloga akata za prikupljanje općinskih prihoda
- vodi brigu o izvršenju proračuna
- analizira prikupljanje proračunskih sredstava
- prati propise iz oblasti financija i računovodstva i brine se o primjeni istih
- predlaže mjere za usklađivanje akata sa zakonskim promjenama i ostalim
uvjetima financijskog i računovodstvenog poslovanja
- predlaže mjere za povećanje prihoda i smanjenje rashoda
- realizira isplate sukladno proračunu, po naputku načelnika Općine
- izrađuje izvješća o prikupljanju i trošenju proračunskih sredstava
- sastavlja i kontrolira knjigovodstvene isprave
- prati financijsku dokumentaciju investicija za potrebe Općine
- utvrđuje stanje obveza i potraživanja, te imovine i njenih izvora
- vrši isplate s računa proračuna po nalogu nalogodavca
- priprema knjiženja pojedinih knjigovodstvenih promjena
- odgovoran je za zakonito izvršavanje naloga nalogodavca
- kontrolira financijsku dokumentaciju
- vodi financijsko knjigovodstvo
- piše naloge za isplatu
- vodi analitičku evidenciju kupaca i dobavljača
- vodi propisanu evidenciju računa
- izvršava virmanska plaćanja po nalogu nalogodavca
- izrađuje izvješća o stanju nepodmirenih obveza i potraživanja
- obavlja isplatu i likvidaciju plaća i drugih primanja
- vodi propisane pomoćne knjige te knjigovodstvenu evidenciju osnovnih i
obrtnih sredstava,
- vodi knjigu javne nabave,
- izrađuje evidencije o dugovanjima po osnovu Općinskih poreza, koncesija,
komunalne naknade i komunalnog doprinosa,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Općine i pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela.
1

III.

5.

11.

- SSS –srednja
stručna sprema
- 4 godine
radnog
iskustva na
odgovarajućim
poslovima
- položen
državni stručni
ispit
- poznavanje
rada na
računalu

- sudjeluje u pripremi i izradi materijala sjednicu Općinskog vijeća, radnih
tijela i povjerenstava općine,
- sudjeluje na sjednicama i izrađuje zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća,
radnih tijela, povjerenstava i drugih tijela,
- vodi urudžbeni zapisnik te popis akata,
- arhivira spise, izdaje predmete iz arhive i brine se o arhivskoj građi,
- obavlja poslove pripreme sjednica i dostave materijala za sjednice Općinskog
vijeća i Općinskog načelnika,
- vodi i ažurira evidencije obveznika općinskih, koncesija, komunalne naknade,
naknade za uređenje voda i drugih naknada,
- vodi evidenciju stambenih i poslovnih objekata,
- vrši razrez i naplatu komunalne naknade i naknade za uređenje voda,
- oprema i prijem pošte,
- prijem stranaka,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Općine i pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela.

- SSS ili niža
stručna sprema

- obavlja poslove čišćenja i uređanja javnih površina, groblja, domova i drugih
prostora,
- obavlja po potrebi i druge poslove po nalogu načelnika Općine i pročelnika
Jedintvenog upravnog odjela.

1

- čisti poslovne prostorije i održava čistoću u zgradi Općine,
- obavlja po potrebi i druge poslove po nalogu načelnika Općine i pročelnika
Jedintvenog upravnog odjela.

1

Komunalni djelatnik
IV.

6.

Referent

Namještenici
II.
potkategorije

13.

Namještenici
II.
potkategorije

13.

- položen ispit
B kategorije

Spremačica
IV.

- pomoćnotehnički radnik
- NKV –
osnovna škola
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Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem red stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom glasniku“ Općine Čađavica.

KLASA: 023-05/10-01/10
URBROJ: 2189/07-02-14-2
Čađavica, 11. travnja 2014.
NAČELNIK
Mirko Rončević,v.r.
18.
Temeljem članka 9. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) te članka 41. Statuta Općine Čađavica (Službeni
glasnik broj 2/13 ) donosim
ODLUKU
o visini osnovice za obračun plaće i dodatku na plaću djelatnika Općine Čađavica
Članak 1.
Osnovnu plaću službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica čini umnožak osnovice i pripadajućeg koeficijenta
složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik, raspoređen, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža i dodatka na
plaću.
Koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika Općine Čađavica čija su radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu propisuje
Općinsko vijeće Općine Čađavica.
Ovom odlukom utvrđuje se osnovica za obračun plaće i visina dodatka na plaću zaposlenih u Općini Čađavica.
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Članak 2.
Za sva radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica utvrđuje se jedinstvena osnovica koja
iznosi 2.940,00 kn brutto.

-

Dodatak na plaću zaposlenika Općine Čađavica utvrđuje se kako slijedi:
do 25 godina radnog staža u iznosu od 420,00 kn brutto,

-

od 26 do 35 godina radnog staža u iznosu od 400,00 kn brutto,

-

36 i više godina radnog staža u iznosu od 100,00 kn brutto.

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaće ( Službeni glasnik 5/2010 ).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku“ Općine Čađavica, a primjenjuje se od 01. svibnja 2014. počevši s plaćom za
mjesec svibanj 2014. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu lipnju 2014. godine.“
OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević, v.r.
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 2189/07-02-14-1
Čađavica, 25. travnja 2014.

