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1.
Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu ( NN broj 87/08 ) i članka 31. Statuta
Općine Čađavica ( Službeni glasnik broj 2/13 ), Općinsko vijeće Općine Čađavica na sjednici održanoj
18. srpnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čađavica
za razdoblje od 01.01. - 30.06. 2014. godine
Članak 1.
Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čađavica za razdoblje 01.01.–
30.06.2014. godine.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čađavica sadrži podatke navedene u
Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2014. godine navedenim u Obrascu PR-RAS.
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su za razdoblje od 01. siječnja do 30.
lipnja 2014. godine kako slijedi:
Plan 2014.
Ostvareno
%
A) PRIHODI POSLOVANJA

4.566.000,00

2.315.488,00

50,71

B) PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE

110.000,00

9.770,00

8,88

A) RASHODI POSLOVANJA

3.126.000,00

1.458.578,00

46,66

B) RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.550.000,00

231.230,00

14,96

UKUPNO PRIHODI
UKUPNO RASHODI

4.676.000,00
4.676.000,00

2.325.258,00
1.690.508,00

49,73
36,15

/

634.750,00

/

VIŠAK / MANJAK

Članak 3.
Ova Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čađavica za
razdoblje od 01.01. - 30.06. 2014. godine objaviti će se u Službenom glasniku Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 400-06/14-01/03
URBROJ: 2189/07-01-14-1
Čađavica, 18. srpnja 2014.
__________________________________________________
2.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik 2/13 ), Općinsko vijeće Općine
Čađavica na sjednici održanoj 18. srpnja 2014. godine, donosi
ODLUKU O FINANCIJSKOJ POTPORI STUDENTIMA
Članak 1.
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Općinsko vijeće Općine Čađavica donosi Odluku o dodjeli bespovratnih potpora studentima s
područja Općine Čađavica.
Članak 2.
Sredstva za financijsku potporu redovitim studentima osiguravaju se u Proračunu Općine
Čađavica.
Članak 3.
Financijska potpora dodjeljuje se redovitim studentima fakulteta, visokih i viših škola, od prve
do završne godine studija, bez apsolventskog staža.
Članak 4.
Financijska potpora redovitim studentima isplaćuje se korisnicima na početku mjeseca za
prethodni mjesec u visini koju prethodno utvrdi Općinski načelnik prema mogućnostima Proračuna
općine.
Članak 5.
Pravo na bespovratnu potporu ostvaruju studenti koji ispunjavaju slijedeće kriterije:
- da su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području općine Čađavica,
- da imaju status redovnog studenta,
- da svaku akademsku godinu upisuju i završavaju redovito, u roku,
- bespovratna potpora dodjeljuje se samo jednom za svaku akademsku godinu,
- da ukupni prihod (prihod s osnova radnog odnosa, prihod od mirovine, katastarski kao i drugi
prihodi) po članu domaćinstva ne prelazi 1.800,00 kn mjesečno.
Potpore se neće isplaćivati studentima ako obitelj studenta ima nepodmirenih obveza prema
Općini Čađavica po bilo kojem osnovu.
Za dodjelu financijske potpore mogu se natjecati i studenti koji su korisnici i nekih
drugih oblika financijske potpore studentima.
Članak 6.
Financijska potpora se dodjeljuje na temelju prethodno provedenog natječaja.
Natječaj raspisuje Općinski načelnik prije početka svake akademske godine, a natječaj se
objavljuje na oglasnoj ploči Općine Čađavica i internet stranici općine, a može se objaviti i u dnevnom
ili tjednom tisku.
Natječaj provodi i rezultate utvrđuje Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica.
Članak 7.
Natječaj sadrži:
- naziv tjela koje raspisuje natječaj,
- rok za podnošenje zahtjeva,
- naziv tjela kome se zahtjev podnosi,
- opće uvijete i kriterije za dodjelu financijske potpore,
- popis dokumentacije koja se prilaže zahtjevu,
- visinu financijske potpore,
- vrijeme trajanja financijske potpore,
- prava i obveze primatelja financijske potpore.
Članak 8.
Po isteku roka za podnošenje zahtjeva, Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica utvrđuje
listu studenata koji ostvaruju pravo na financijsku potporu, te donosi rješenje o dodjeli financijske
potpore za tekuću akademsku godinu.
Članak 9.
Temeljem rješenja iz članka 8. ove Odluke načelnik Općine i student koji je ostvario pravo na
financijsku potporu potpisuju ugovor o dodjeli financijske potpore.
Ugovorom se reguliraju međusobna prava i obveze davatelja i primatelja financijske potpore.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži:
- ime, odnosno naziv ugovornih stranaka,
- naziv fakulteta koji korisnik financijske potpore pohađa,
- iznos financijske potpore,
- vrijeme na koje se financijska potpora dodjeljuje,
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ostala međusobna prava i obveze ugovornih stranaka,
način rješavanja eventualnih sporova.

Članak 10.
Financijska potpora dodjeljuje se na početku akademske godine.
Primatelji mogu koristiti financijsku potporu sve do kraja školovanja,
odnosno onoliko godina koliko traje studij koji su upisali, pod uvjetom da redovito upisuje viši
semestar fakulteta u propisanom roku.
U završnoj godini studija primateljima financijske potpore se isplaćuje financijska potpora
zaključno do kraja mjeseca u kojem su odslušali poslijednji semestar, a najduže do kraja kalendarske
godine u kojoj je završna godina studija.
Članak 11.
Korisniku financijske potpore koji je koristio financijsku pomoć Općine Čađavica i
izgubio pravo na daljnju isplatu financijske potpore, može se u narednom natječaju odobriti
financijska potpora ukoliko prvi put upisuje akademsku godinu.
Studenti su dužni dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu općine obavijest o bilo
kakvoj promjeni svoga statusa koja bi mogla utjecati na promjenu prava iz ove odluke.
Članak 12.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiji Općine Čađavica
( Službeni glasnik 4/08. ).
Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u službenom glasniku Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 602-04/14-01/02
URBROJ: 2189/07-01-14-1
Čađavica, 18. srpnja 2014.
__________________________________________________
3.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br. 2/13 ),
Općinsko vijeće Općine Čađavica na sjednici održanoj 18. srpnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu higijeničarske službe na području Općine Čađavica
za 2013. godinu
I.
Usvaja se Izvješća o radu higijeničarske službe na području Općine Čađavica
za 2013. godinu.
II.
Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 363-01/13-01/04
URBROJ: 2189/07-01-14-10
Čađavica, 18. srpnja 2014.
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4.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br. 2/13 ),
Općinsko vijeće Općine Čađavica na sjednici održanoj 18. srpnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2014.
I.
Usvaja se Izvješća o radu općinskog načelnika Općien Čađavica za razdoblje siječanj-lipanj
2014.
II.
Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 022-01/14-01/02
URBROJ: 2189/07-01-14-2
Čađavica, 18. srpnja 2014.
__________________________________________________
5.
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“
br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09 i 153/09) i članka 31. Statuta
Općine Čađavica (Službeni glasnik, broj 2/13 ), Općinsko vijeće Općine Čađavica na sjednici održanoj
18. srpnja 2014., donosi
ODLUKU
o kupoprodaji nekretnina u vlasništvu Općine Čađavica
Članak 1.
Pristupa se prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Čađavica sukladno eleboratu procjene
vrijednosti nekretnina izrađenom od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke od
12. lipnja 2014. godine.
Predmet kupoprodaje su nekretnine u k.o. Vraneševci upisane u zk.ul. br. 105, k.č.br. 95/3,
97/3 i 98/3 s početnom cijenom od 5.388,00 kn i zk.ul.br. 451, k.č.br. 169 i 171/1 s početnom cijenom
od 10.755,00 kn.
Jamčevina se plaća u iznosu od 30 % od utvrđene početne cijene i plaća se na račun Općine
Čađavica.
Članak 2.
Utvrđuje se da će nekretnine biti prodane putem javnog natječaja, koji će se objaviti u
dnevnom tisku, na oglasnoj ploči Općine Čađavica, te web stranici Općine.
Predaja ponuda provodi se u krugovima sve do prodaje svih nekretnina ili do poništavanja
javnog natječaja za neprodane nekretnine.
Prvi rok za predaju ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.
Ostali rokovi za predaju ponuda za nekretnine koje se neće prodati u prethodnom krugu je
svakog 15. i zadnjeg dana u mjesecu do 12,00 sati (bez obzira na način dostave).
Ponude će se otvarati istog dana po isteku roka za predaju ponuda, u 12,10 sati.
Ukoliko je 15. ili zadnji dan u mjesecu neradni dan, rok za predaju ponuda i otvaranje je prvi
idući radni dan u 12, 00 sati.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s oznakom „za natječaj – ne otvaraj“ poštom ili
osobno na adresu Općina Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica.
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Otvaranje ponuda za kupnju nekretnine izvršit će Povjerenstvo za provođenje natječaja koje će
imenovati načelnik Općine Čađavica.
Članak 3.
Najpovoljniji ponuditelj na natječaju smatrati će se onaj koji ponudi najviši iznos povrh
početne cijene, uz zadovoljavanje svih ostalih elemenata natječaja, te će se s njime zaključiti
kupoprodajni ugovor.
Po otvaranju ponuda Povjerenstvo će sastaviti Zapisnik o otvaranju ponuda, te će predložiti
utvrđivanje najpovoljnijih ponuda za kupnju nekretnina izloženih na prodaju.
Na temelju ove Odluke, a nakon provedenog natječajnog postupka, ovlašćuje se općinski
načelnik da u ime Općine, kao prodavatelja, zaključi kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim
ponuditeljem.
O rezultatima natječaja bit će obaviješteno Općinsko vijeće Općine Čađavica.
Općina Čađavica zadržava pravo poništenja javnog natječaja bez posebnog obrazloženja
ponuditeljima te nije obvezna prihvatiti niti jednu ponudu za kupnju nekretnina u kojem slučaju ne
snosi bilo kakvu odgovornost prema ponuditeljima.
Ponuda se vrši po načelu viđeno – kupljeno što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Porez na promet nekretnina i troškove uknjižbe prava vlasništva snosi kupac.
Članak 4.
Plaćanje prodajne cijene može se ugovoriti jednokratnom isplatom ili uz obročnu otplatu
prema izboru kupca. Izračun prodajne cijene i iznosa plaćanja, odnosno izračun obročne otplate
sastavni je dio ugovora o kupoprodaji.
Rok otplate ne može biti duži od 1 godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.
Članak 5.
U tijeku obročne otplate kupac može izvršiti prekid otplate i platiti odjednom ukupni preostali
iznos dugovanja, što se ureduje aneksom ugovora o kupoprodaji.
U tom slučaju, kupac je plaćanje dužan izvršiti prije sklapanja aneksa ugovora o kupoprodaji.
Kod obročne otplate upisuje se založno pravo u korist Općine Čađavica, na nekretnini, i to za
iznos prodajne cijene, istodobno s uknjižbom prava vlasništva.
Ako kupac ne plati u roku tri dospjela obroka uzastopno ili ne plati jedan obrok duže od tri
mjeseca, prodavatelj može pokrenuti ovršni postupak radi naplate potraživanja. U ovršnom postupku
prodavatelj se namiruje za iznos prodajne cijene, koji iznos se umanjuje za visinu sredstava koje je
kupac do tada uplatio.
Prije pokretanja ovršnog postupka, prodavatelj može od kupca zatražiti sporazumni raskid
ugovora o kupoprodaji, pod uvjetom da se kupcu vraćaju sredstva koja je do tada uplatio umanjena za
15%.
U tom slučaju kupac nema pravo potraživanja kamata na ime do tada uplaćenih sredstava.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine
Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 943-01/14-01/03
URBROJ: 2189/07-01-14-1
Čađavica, 18. srpnja 2014.
__________________________________________________
6.
Na temelju 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik br. 2/13 ), Općinsko vijeće Općine
Čađavica na sjednici održanoj 18. srpnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
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o stavljanju van snage Odluke o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Članak 1.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka Općinskog vijeća Općine Čađavica o imenovanju
osobe zadužene za nepravilnosti, KLASA: 470-01/11-01/02, URBROJ: 2189/07-01-11-1, od
14.10.2011. godine.
Članak 2.
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: 470-01/11-01/02
URBROJ: 2189/11-01-14-2
Čađavica, 18. srpnja 2014.
__________________________________________________
7.
Na temelju članka 26. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
(„Narodne novine“, broj 86/06, 125/06, 95/08 i 46/10) i članka 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni
glasnik br. 2/13 ), Općinsko vijeće Općine Čađavica na sjednici održanoj dana 18. srpnja 2014. godine
donosi
ODLUKU
o promjeni granice naselja Čađavica i Noskovci
Članak 1.
Ovom Odlukom se sadašnja granica između naselja Čađavica i naselja Noskovci mijenja
prema Geodetskom Elaboratu za promjenu područja i granica katastarskih općina k.o. Čađavica i k.o.
Noskovci izrađenom od GEOPLAN d.o.o. Slavonski brod, i sukladno Rješenju o određivanju
područja, granica i imena katastarskih općina, Državne geodetske uprave, Središnjeg ureda, KLASA:
932-02/13-02/12, URBROJ: 541-03-01-01/3-14-4 od 17. veljače 2014. godine.
Granice se mijenjaju na slijedeći način:
- dio katastarske općine Noskovci pripaja se katastarskoj općini Čađavica,
- dio katastarske općine Čađavica pripaja se katastarskoj općini Noskovci.
Članak 2.
Kartografski prikaz novonastale granice je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Čađavica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 015-01/14-01/03
URBROJ: 2189/07-01-14-1
Čađavica, 18. srpnja 2014.
__________________________________________________
8.
Na temelju članka 26. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
(„Narodne novine“, broj 86/06, 125/06, 95/08 i 46/10) i članka 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni
glasnik br. 2/13 ), Općinsko vijeće Općine Čađavica na sjednici održanoj dana 18. srpnja 2014. godine
donosi
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ODLUKU
o promjeni granice Općine Čađavica i Općine Nova Bukovica
Članak 1.
Ovom Odlukom se sadašnja granica između Općine Čađavica i Općine Nova Bukovica
mijenja prema Geodetskom Elaboratu za promjenu područja i granica katastarskih općina k.o. Donje
Bazje, k.o. Dobrović i k.o. Miljevci izrađenom od GEOPLAN d.o.o. Slavonski brod, i sukladno
Rješenju o određivanju područja, granica i imena katastarskih općina, Državne geodetske uprave,
Središnjeg ureda, KLASA: 932-02/12-02/19, URBROJ: 541-03-01-01/3-13-4 od 28. siječnja 2013.
godine.
Granice se mijenjaju na slijedeći način:
- dio katastarske općine Miljevci pripaja se katastarskoj općini Donje Bazje,
- dio katastarske općine Dobrović pripaja se katastarskoj općini Donje Bazje,
- dio katastarske općine Donje Bazje pripaja se katastarskoj općini Dobrović.
Članak 2.
Kartografski prikaz novonastale granice je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ovlašćuje se načelnik Općine Čađavica da sukladno ovoj Odluci sklopi Sporazum o promjeni
granica između Općine Čađavica i Općine Nova Bukovica koji će sadržavati tekstualni opis i
kartografski prikaz granica.
Temeljem navedenog Sporazuma će se izmijeniti granica između Općine Čađavica i Općine
Nova Bukovica sukladno članku 1. ove Odluke.
Članak 4.
Općina Čađavica pristupit će sklapanju Sporazuma o promjeni granica Općine Čađavica i
Općine Nova Bukovica po stupanju na snagu Odluka o promjeni granica Općine Čađavica i Općine
Nova Bukovica.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Čađavica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 015-01/14-01/02
URBROJ: 2189/07-01-14-1
Čađavica, 18. srpnja 2014.
__________________________________________________
9.
Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine” broj 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10) i članka 6. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja (“Narodne novine” broj 40/08 i 44/08), Općinsko vijeće Općine Čađavica, na
sjednici održanoj dana 18. srpnja 2014. godine donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Čađavica
Članak 1.
U Odluci o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Čađavica („Službeni
glasnik br. 7/13 ) u članku 3. stavku 1. točka 3. i 7. mijenjaju se i glase:
„3. Zdravko Ribić, VZ Čađavica, za člana,“
„7. Miodrag Beneš, doktor opće medicine, za člana.“
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Čađavica“.
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 810-01/13-01/04
URBROJ: 2189/07-01-14-5
Čađavica, 18. srpnja 2014.

1.
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 ), donosim
IZVJEŠĆE
o radu općinskog načelnika Općine Čađavica za razdoblje siječanj–lipanj 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.
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
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Općine Čađavica, sukladno svojim odlukama ili odlukama Općinskog vijeća, zaključio poslove iz
različitih domena s kojima Vas u nastavku upoznajem, kako slijedi:
- Udruga Lijepa naša iz Zagreba i Općina Čađavica sklopili su Sporazum o suradnji u
provođenju međunarodnog programa Eko-škole u RH za 2014. godinu kojim Općina Čađavica
prihvaća obvezu participiranja u troškovima Udruge Lijepa naša sa iznosom od 5.000,00 kuna.
- s tvrtkom Datasoft iz Slatine sklopili smo Ugovor o servisiranju i održavanju informatičke
opreme te mrežnih i telekomunikacijskih resursa kao i Ugovor o čuvanju povjerljivosti podataka.
- kao i prethodnih godina, tako smo i ove sa Zavodom za javno zdravstvo „Sveti Rok“
Virovitičko-podravske županije zaključili Ugovor o provedbi stručnog nadzora nad sistematskom
preventivnom deratizacijom za područje Općine Čađavica za 2014. godinu. Za izvršeni stručni nadzor
Općina Čađavica obvezuje se platiti Zavodu 5 % od ukupne cijene obavljene deratizacije.
- 14. veljače 2014. godine s Ivanom Martinčević iz Čađavice zaključen je Ugovor o
jednogodišnjem zakupu košnje trave (aerodrom) u cilju provođenja mjera zaštite poljoprivrednog
zemljišta – sprečavanja zakorovljenosti i zapuštenosti istog.
- s Visokom školom za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici zaključen je
Sporazum o sufinanciranju rada Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici kojim Općina
Čađavica osigurava Visokoj školo nužna sredstva za rad u iznosu od 5.000,00 kn.
- Općina Čađavica nabavila je komunalnu opremu – kontejnere za odvojeno prikupljanje
otpada od tvrtke GRADATIN d.o.o. Sesvete te je s istom zaključila Ugovor o nabavi komunalne
opreme. Ugovorna vrijednost s PDV-om iznosi 76.022,50 kuna. Sredstva pomoći u iznosu od
60.818,00 kuna u tu namjenu dobili smo od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
- Sukladno Odluci od 17.03.2014. godine Gordana Pejić iz Donjeg Bazija i Andreja Puškadija
iz Zvonimirovca sklopili su s Općinom Čađavica Ugovor o zakupu neizgrađenog građevinskog
zemljišta u vlasništvu Općine Čađavica (kč.br. 1572 i kč.br. 1573 – površine 16,7054 ha). Zakupci su
po navedenom Ugovoru za korištenje zemljišta dužni uplatiti iznos od 5.997,24 kuna.
- Sukladno Odluci od 21.03.2014. godine Obrt BENKOM zastupan po vl. Silvani Šimunović s
Općinom Čađavica sklopio je Ugovor o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu
Općine Čađavica (kč.br. 1568 – površine 7,7628 ha). Zakupac je po navedenom Ugovoru dužan za
korištenje zemljišta uplatiti iznos od 2.786,85 kuna.
- Sukladno Odluci od 17.03.2014. godine Ivan Martinčević je s Općinom Čađavica sklopio je
Ugovor o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Čađavica (kč.br. 1570 –
površine 1,4694 ha). Zakupac je po navedenom Ugovoru dužan za korištenje zemljišta uplatiti iznos
od 527,51 kuna.
- Općina Čađavica je s Općinskim odborom Hrvatske demokratske zajednice Čađavica
sklopila Ugovor o korištenju prostorija Mjesnog doma Čađavica za dan 29.03.2014. godine uz
naknadu od 500,00 kuna.
- sa tvrtkom SLATINA KOM d.o.o. Slatina sklopili smo Ugovor o pražnjenju eko- kontejnera
na području Općine Čađavica uz naknadu za organizirano pražnjenje u iznosu od 40,00 kn/kom (bez
PDV-a) + 3,60 kn/km.
- Sporazum o sufinanciranju rada hitne medicinske pomoći za razdoblje od 01.01.2014. godine
do 31.12.2014. godine zaključen je sa Zavodom za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije.
Navedenim Sporazumom, a u svrhu organizacije dežurstva iznad standarda utvrđenog obveznim
zdravstvenim osiguranjem Općina će osigurati sredstva u iznosu od 7.189,20 kn, u odnosu na broj
stanovnika Općine Čađavica koji iznosi 1.997 pomnoženog sa 0,30 lipa po istom.
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- sukladno Odluci o izravnom ugovaranju izrade ciljanih II. izmjena i dopuna PPUO Čađavica
od 24.03.2014. godine s Zavodom za prostorno planiranje d.d. Osijek zaključen je Ugovor o izradi
ciljanih II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica. Zavod i Općina suglasno su
utvrdili cijenu izrade Plana koja iznosi 19.900,00 kn bez PDV-a.
- u travnju ove godine s Domom zdravlja Virovitičko-podravske županije potpisan je Ugovor
o poslovnoj suradnji kojim se Dom zdravlja obvezao organizirati specijalističko-konzilijarnu zaštitu
liječnika specijalista urologa – urološku ordinaciju u ispostavi Slatina i to sukladno potrebama
Ispostave Slatina odnosno jedan puta na tjedan. Ova usluga Općinu obvezuje s uplatom od 1.000,00 kn
mjesečno, odnosno 20 % od ukupnog iznosa koji iznosi 5.000,00 kn mjesečno.
- u svibnju smo izvodili građevinske radove na uređenju prilazne ceste u Čađavačkom Lugu.
Radove je izvela tvrtka CESTOGRADNJA d.o.o. iz Slatine za ugovorenu vrijednost radova od
13.227,50 kn (s PDV-om).
Osim Čađavačkog Luga radilo se i u naselju Vraneševci gdje je izvršen popravak mostova i
prilazne ceste prema groblju čija je vrijednost radova iznosila 39.231,25 kn.
- s Virovitičko-podravskom županijom sklopili smo Sporazum o osnivanju Lokalnog područja
rizika (LRD) od štetnog djelovanja voda. Projekt je započeo 01.01.2014. godine i isti je financiran od
strane Europske Komisije u kojem je VPŽ partner uz još 8 sudionika iz 6 zemalja EU. Općina u ovom
projektu nema financijsku obvezu već samo organizacijsku pomoć.
- s tvrtkom „GRAĐEVINARSTVO HORVAT d.o.o.“ iz Noskovačke Dubrave ugovoreno je
izvođenje građevinskih radova za popravak mosta kod škole u Noskovačkoj Dubravi. Vrijednost
radova iznosila je 19.939,88 kuna (s PDV-om).
- u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje ugovorena su međusobna prava i obveze u
svezi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Na stručno osposobljavanje
primljena je SARA BEZUK koja će stručno osposobljavanje za rad provesti u razdoblju od
19.05.2014. do 18.05.2015. godine.
- već duže vrijeme planira se izgradnja mosta Zvonimirovac-Suha Mlaka koja će konačno biti
i realizirana. Općina Čađavica javila se na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU,
„prošli“ smo na Javnom pozivu te su nam obećana sredstva do najvišeg ukupnog iznosa od 709.000,00
kn (s PDV-om) što smo potvrdili Ugovorom o sufinanciranju sklopljenog s Ministarstvom.
- po odluci Općinskog vijeća s tvrtkom CADCOM d.o.o. iz Zagreba dogovorili smo pružanje
usluga geodetsko-katastarskih radova na obilježavanju granica nerazvrstanih putova koji su pod
upravljanjem Općine Čađavica, ukupne duljine zahvata cca 25,2 km. Vrijednost radova iznosi
88.200,00 kn (s PDV-om). S istom tvrtkom dogovorena je i izmjera poljoprivrednog zemljišta naselja
Čađavica ukupne površine cca 297 ha. Vrijednost radova iznosi 74.845,00 kn (s PDV-om). Ovim
zahvatima bila bi završena jedna cjelina. Navedene investicije financirati će Općina Čađavica u 100
%-tnom iznosu.
- izdvojenom pogonu Caffe bar Konta povodom proslave dana Općine Čađavica odobreno je
korištenje zemljišta pokraj nogometnog igrališta kao i isporuka alkoholnih i bezalkoholnih pića na
istom o čemu su sačinjeni i Ugovori.
……………………………………………………………………………………...
Financije
Sukladno mojim odlukama iz Proračuna Općine Čađavica
izdvojena su slijedeća financijska sredstva:
- za rad Udruga s područja Općine Čađavica u periodu od 01.01. do 30.06.2014. godine iz
Proračuna Općine Čađavica izdvojeno je ukupno 52.850,00 kn (ŠRU „Karas“ Čađavica, KUD
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„Podravina“ Čađavica, Moto klub „Zvijeri“ Čađavica, USUHK Čađavica, LU „Sokol“ Čađavica, LU
„Jelen“ Noskovci, ŠRU „Mrena“ Noskovci),
- financijska pomoć Udrugama i organizacijama koje djeluju izvan područja Općine
Čađavica u periodu od 01.01. do 30.06.2014. godine iz Proračuna Općine Čađavica izdvojeno je
ukupno 49.472,00 kn od čega je LAG-u „Marinianis“ Slatina uplaćeno 12.072,00 kn, Udruzi osoba s
invaliditetom Slatina 12.500,00 kn te Zajednici udruge HVIDRA VPŽ 12.500,00 kn. Ostatak sredstava
dodijeljeno je kao financijska potpora Kuglačkom klubu Slatina, Oldtimer klubu Našice, KUD
Njemačko-austrijske manjine, Organizaciji slijepih VPŽ, Počasnom Bleiburškom vodu, HGSS stanici
Orahovica, Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici Virovitica, župi sv. Marije
Magdalene Sopje.
- u svrhu pomoći obiteljima i kućanstvima s područja Općine Čađavica u prvih 6
mjeseci 2014. godine izdvojeno je ukupno 23.002,00 kn,
- za prijevoz učenika srednjih škola u prvih 6. mjeseci 2014. godine iz proračuna
Općine izdvojeno je 23.207,00 kn,
- u svrhu stipendiranja studenata u periodu od 01.01. do 30.06.2014. godine izdvojeno
je 30.000,00 kn,
- za novorođenčad u prvih 6. mjeseci 2014. godine uplaćeno je iz proračuna
ukupno 5.000,00 kn,
- za rad Vatrogasne zajednice Općine Čađavica iz Proračuna Općine Čađavica
izdvojeno je 43.950,00 kn dok je DVD-u Noskovci dodijeljeno 5.000,00 kn,
- za rad političkih stranaka na području Općine Čađavica izdvojeno je ukupno
3.000,00 kn,
- za šport i športske organizacije izdvojeno je ukupno 55.000,00 kn,
- osnovnoj školi „Davorin Trstenjak“ Čađavica za materijalne troškove doznačeno je 5.676,00
kn, a za rad predškolskog uzrasta 52.939,00 kn (osobni dohodak voditeljice predškole).
…………………………………………………………………………………………………
Akti načelnika
Odluka o davanju na korištenje prostora u sklopu stare škole u Zvonimirovcu,
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica,
Plan nabave za 2014. godinu,
Odluka o isplati pomoći roditeljima novorođene djece na području Općine Čađavica u
2014. godini,
5. Izvješće o načinu gospodarenja otpadom Općine Čađavica za 2013. godinu,
6. I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Čađavica za 2014. godinu,
7. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica za
2014. godinu,
8. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Čađavica.
………………………………………………………………………………………………….
Ostale aktivnosti Općinskog načelnika
1.
2.
3.
4.

U funkciji općinskog načelnika Općine Čađavica u predmetnom razdoblju obavio sam i
slijedeće aktivnosti:
Datum
08.01.2014.
08.01.2014.
14.01.2014.
15.01.2014.

Aktivnost
Ročište na Općinskom sudu Slatina radi stvarno-pravo vlasništva nekretnine po
tuženiku Martinu i Stevi Matasić
Savjetovanje u Čađavici u organizaciji Općine Čađavica i Savjetodavne
poljoprivredne službe
22. sjednica Upravnog vijeća VIDRE u Virovitici
Ročište na Općinskom sudu Slatina radi stvarno-pravo vlasništva nekretnine po
tuženiku Jakobu Bacalo
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18.01.2014.
22.01.2014.
23.01.2014.
23.01.2014.
24.-25.01.2014.
30.01.2014.
31.01.2013.
01.02.2014.
02.02.2014.
05.02.2014.
05.02.2014.
06.02.2014.
07.02.2014.
07.02.2014.
09.02.2014.
13.02.2014.
14.02.2014.

15.02.2014.
16.02.2014.
18.02.2014.
21.02.2014.
21.02.2014.
21.02.2014.
25.02.2014.

25.02.2014.
26.02.2014.
27.02.2014.
02.03.2014.
02.03.2014.
04.03.2014.
06.03.2014.
07.03.2014.
08.03.2014.
10.03.2014.
10.03.2014.
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Sastanak PIONIRA-a u Čađavici u popodnevnim satima
Ročište na Općinskom sudu Slatina radi stvarno-pravo vlasništva nekretnine po
tuženiku Mili, Gliši i Milki Goić
Sastanak u gradu Slatina u svezi projekata za održivi razvoj lokalne zajednice
Virovitica - uređivanje štanda za „VIROEXPO 2014“
Sudjelovanje na 19. Međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i
poljoprivrede VIROEXPO 2014
Sastanak u čađavici s Mjesnim odborom Noskovci-Nosk.Dubrava
Javna tribina u Čađavici na temu „Prevencija ovisnosti i smrtnosti hrvatskih
branitelja“
Redovna izborno-izvještajna sjednica Skupštine Udruge HVIDR-a Slatina u
Hrvatskom domu u Slatini
Redovna izvještajna godišnja skupština DVD-a Čađavica u Čađavici
Ročište na Općinskom sudu Slatina radi utvrđenja prava vlasništva po tuženiku
Marku Bošnjak, 08,00 sati
Ročište na Općinskom sudu Slatina radi pojedinačnog zk. ispravnog postupka:
protustranka-Dušan Dragišić, 8,30 sati
Edukacija Općinskih vijećnika u Zagrebu
Seminar u Čađavici na temu „EU Fondovi“ u organizaciji LAG-a Marinianis
Slatina
Skupština DVD-a Vraneševci
Redovna izborna skupština ŠRU Karas Čađavica
Zbor mještana u mjesnom domu u Čađavici radi izmjere građevinskog dijela
naselja Čađavica
Radno-informativni sastanak u Čađavici s predstavnicima Odjela za katastar
Slatina i Virovitica vezano za izmjere koje se provode na području Općine
Čađavica
Skupština DVD-a Zvonimirovac
Skupština USUHK Čađavica
Predaja dokumentacije Zajedničkom odvjetničkom uredu Karlo Tamaš i Ivana
Stojić u svrhu pokretanja prisilne naplate nad dužnicima komunalne naknade
Sastanak u Čađavici s predstavnicima iz Mađarske na temu studije izvodivosti
utjecaja na prometnu mrežu u području mađarsko-hrvatske granice (u 10,00 sati)
Skupština društva Komrad d.o.o. u Slatini u 11,00 sati
Pinkl-bal u Čađavici u organizaciji Općine Čađavica i KUD-a Podravina
Čađavica
Sastanak partnera na programu „Pomoć u kući – prevencija institucionalizacije
osoba s invaliditetom“ u Slatini u Centru nevladinih udruga (Udruge osoba s
invaliditetom)
U organizaciji Savjetodavne službe održano predavanje za poljoprivredne
proizvođače
Informativni radni sastanak u Središnjem državnom uredu za upravljanje
državnom imovinom u Zagrebu
Velika Gorica – susret načelnika, gradonačelnika i župana HDZ-a
Redovna godišnja skupština DVD-a Noskovci
Svečanost obilježavanja HVIDR-e RH u Virovitici
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Zagreb – informacija u svezi
realizacije razvojnih projekata s područja Općine Čađavica
Ministarstvo poljoprivrede Zagreb – sastanak u svezi daljnjeg raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Čađavica
Agronomski fakultet Zagreb – tema: industrijska zona Čađavica
Redovna godišnja Skupština KUD-a Podravina Čađavica u Mjesnom domu u
Čađavici
Visoka škola za menadžment u informatici i turizmu Virovitica – potpisivanje
Ugovora o sufinanciranju
3. sjednica kolegija načelnika i gradonačelnika u Virovitici
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Redovna godišnja skupština NK „Zrinski“ Noskovci
Skupština VZO Čađavica
Nazočnost Regionalnom informativno-edukativnom skupu o poticanju
energetske učinkovitosti u javnom sektoru u Vukovaru
20.03.2014.
Sjednica Upravnog odbora LAG-a i Redovna Skupština LAG-a u Slatini
22.03.2014.
Skupština LU „SOKOL“ Čađavica
25.03.2014.
Javna rasprava po pitanju provedbe LEADER pristupa unutar Programa
ruralnog razvoja 2014-2020 u Virovitici
25.03.2014.
Ročište na Općinskom sudu Slatina radi utvrđenja prava vlasništva po tuženiku
Mari Bjesnović i dr.
26.03.2014.
Ročište na Općinskom sudu Slatina radi pojedinačnog ZK ispravnog postupka
po protustranci Ivanu Sukalić
26.03.2014.
Radni sastanak u prostorijama Općine Čađavica s predstavnicima Mjesnih
odbora i Udruga
04.04.2014.
Izborna skupština Udruge ratnih veterana Hrvatske „Hrvatski Domobran“
Ogranak Slatina
10.04.2014.
Izvještajna Skupština „Hrvatskog crvenog križa“ Gradsko društvo Slatina
16.04.2014.
Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Čačinci
18.04.2014.
Agencija za poljoprivredno zemljište Zagreb, 1.sjednica Povjerenstva za
raspolaganje poljoprivrednim zemljištem
24.04.2014.
06. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica
26.04.2014.
Sastanak MO Noskovci
28.04.2014.
Ročište na sudu u Slatini – Bjesnović Mara
02.05.2014.
Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Sopje
07.05.2014.
Europski tjedan kroz provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti –
Virovitica
09.05.2014.
Prezentacija Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020.g. odnosno
mjere 7 „Osnove usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ u Virovitici
15.05.2014.
Zbor mještana u Čađavici: tema-granični prijelazi Mađarska-Hrvatska
16.05.2014.
- Obilazak poučne staze u Noskovačkoj Dubravi
- Pratnja KUD-u „Podravina“ Čađavica na Dravsko proljeće u Starin u
Mađarskoj
19.05.2014.
23. sjednica Upravnog vijeća VIDRE u Virovitici
21.05.2014.
Potpis Sporazuma o osnivanju Lokalnog područja rizika (lrd) od štetnog
djelovanja voda u Virovitici
22.05.2014.
Noskovačka Dubrava – obilježavanje Dana zaštite prirode
28.05.2014.
Podjela priznanja u Čađavici polaznicima Male poljoprivredne škole
30.05.2014.
Osijek – Osijek-Koteks – predstečajna nagodba
04.06.2014.
Skupština društva Komrad d.o.o. – održana u Čađavici
06.06.2014.
Vaška – dani polja
10.06.2014.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Zagreb – potpisivanje Ugovora
za program održivog razvoja lokalne zajednice – izgradnja mosta VVD
12.06.2014.
Virovitica – edukacija na temu e-inkubatori (Tugomir Majdak)
16.06.2014.
Sastanak u tvrtci Konstruktor u Osijeku radi dogovora o daljnjoj realizaciji
projekta izgradnje mosta VVD
20.06.2014.
Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Crnac
21.06.2014.
Proslava 80. obljetnice DVD-a Noskovci
27.06.2014.
Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica
28.06. –
Proslava Dana Općine Čađavica – blagdana sv. Petra, zaštitnika župe Čađavica s
29.06.2014.
nizom aktivnosti: imenovanje ulice, streljaštvo, ribolov, smotra KUD-a, 7.
međužupanijska izložba hladnokrvnih konja, sv. misa...
- 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.
15.03.2014.
16.03.2014.
19.03.2014.
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III – ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Čađavica za razdoblje siječanj - lipanj 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 OPĆINE ČAĐAVICA
OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević,v.r.
KLASA: 022-01/14-01/02
URBROJ: 2189/07-02-14-1
U Čađavici, 08. srpnja 2014.
__________________________________________________
2.
Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom
sektoru (Narodne novine broj 141/06 ) i članka 41. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik broj
2/13 ), općinski načelnik Općine Čađavica, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
I.
DANIJEL JOZIĆ, v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica, imenuje se
osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Čađavica.
II.
Sukladno odredbama članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih
kontrola u javnom sektoru osoba zadužena za nepravilnosti dužna je:
1. zaprimati obavijest o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje
protiv nepravilnosti i prijevara,
2. poduzimati potrebne mjere i o tome obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Odsjek
za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Odjelu proračunskog nadzora Državne riznice u Ministarstvu
financija,
3. o poduzetim mjerama obavijestiti, u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti, u pisanom
obliku, osobu koja je upozorila na nepravilnosti ili sumnju na prijevaru.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA
OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević,v.r.
KLASA: 400-09/14-01/02
URBROJ: 2189/07-02-14-1
Čađavica, 21. srpnja 2014.
__________________________________________________
3.
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( “Narodne
novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13 ), članka 93. 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
na stručno osposobljavanje u Jedinstveni upravni odjel
Općine Čađavica za 2014. godinu
I.
U Planu prijma na stručno osposobljavanje u Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica za
2014. godinu KLASA: 112-01/14-01/01, URBROJ: 2189/07-02-14-1 od 07. ožujka 2014. godine u
članku 1. riječi dvije osobe (2) mijenjaju se tako da glase:
„ tri osobe (3).
II.
Izmjene i dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje primjenjuje se od dana donošenja i
objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Čađavica“ i oglasnoj ploči općine.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA
KLASA: 112-01/14-01/01
URBROJ: 2189/07-02-14-16
Čađavica, 21. srpnja 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević, v.r.
__________________________________

