Službeni glasnik
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE ČAĐAVICA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Godina XXIII

Čađavica, 08. lipnja 2016.
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1.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica («Službeni glasnik» broj 2/13. i 7/14 ),
Općinsko vijeće Općine Čađavica, na 20. sjednici održanoj dana 06.06.2016. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o financijskoj potpori studentima
Članak 1.
U Odluci o financijskoj potpori studentima ( Službeni glasnik broj 4/14 i 7/15 ) članak 5.
mijenja se i glasi:
Članak 5.
Pravo na bespovratnu potporu ostvaruju studenti koji ispunjavaju slijedeće kriterije:
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da imaju prebivalište na području općine Čađavica najmanje tri godine prije objave javnog
natječaja,
- da imaju status redovnog studenta,
- da svaku akademsku godinu upisuju i završavaju redovito i u roku,
- bespovratna potpora dodjeljuje se samo jednom za svaku akademsku godinu,
Potpore se neće isplaćivati studentima:
- ako roditelji studenta i drugi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave
nemaju prebivalište na području Općine Čađavica najmanje tri godine prije objave javnog
natječaja, i ako imaju 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 2.
Ostale odredbe ostaju nepromjenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u "Službenom glasniku Općine
Čađavica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 602-04/14-01/02
URBROJ: 2189/07-01-16-17
Čađavica, 06. lipnja 2016.
_________________________________________
2.
Na temelju članka 28. stavak 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u
Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), članka 2. i 3. Pravilnika
o naknadi troškova za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne
novine“ broj 24/06) i članka 31. Statuta Općine Čađavica („Službeni glasnik 2/13 i 7/14 ) Općinsko
vijeće Općine Čađavica, na 20. sjednici održanoj dana 06.06.2016. godine, donosi
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ODLUKU

o načinu financiranja predstavnika srpske nacionalne manjine Općine Čađavica
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način financiranja predstavnika srpske nacionalne manjine, pravo na
naknadu troškova i pravo na nagradu za rad koje ima u obavljanju poslova predstavnika srpske
nacionalne manjine na području Općine Čađavica.
Članak 2.
Pod pravom na naknadu troškova u smislu ove Odluke podrazumijeva se pravo na naknadu
troškova javnog prijevoza i pravo dnevnice u visini propisanoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske
u visini dnevnice za službena putovanja u zemlji i u inozemstvu.
Predstavnik srpske nacionalne manjine ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza po svakom
održanom sastanku, na kojem je bio nazočan u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od
mjesta svog prebivališta do mjesta obavljanja posla, uz dostavu pismenog izvješća.
Članak 3.
Predstavnik srpske nacionalne manjine ostvaruje pravo na nagradu za rad po održanoj sjednici
Općinskog vijeća Općine Čađavica, a na kojoj je bio nazočan i to u visini od 50% od iznosa
naknade za rad članova Općinskog vijeća Općine Čađavica.
Nagrada iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se samo u slučaju održavanja sjednice u tom mjesecu.
Članak 4.
Sredstva propisana ovom Odlukom, doznačuju se na žiro račun predstavnika srpske nacionalne
manjine, po ispostavljenim računima do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 5.
Predstavnik srpske nacionalne manjine dužan je izraditi i dostaviti program rada, financijski plan
korištenja sredstava i završni račun.
Predstavnik srpske nacionalne manjine dužan je dostaviti program rada i financijski plan Općini
Čađavica najkasnije do 15. listopada tekuće godine za iduću godinu.
Iznimno, za 2016. godinu, predstavnik srpske nacionalne manjine dužan je dostaviti program rada i
financijski plan Općini čađavica najkasnije do 30. lipnja 2016. godine.
Članak 6.
Financijski plan i završni račun sredstava koji se koriste za ostvarivanje manjinskih prava objavljuju
se u „Službenom glasniku Općine Čađavica“.

3

Broj 4/16

_

Službeni glasnik Općine Čađavica____08.06.2016.____________
Članak 7.

Na ostale ovlasti i obveze predstavnika srpske nacionalne manjine u Općini Čađavica primjenjuju
se odredbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Članak 8.
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: 016-02/16-01/01
URBROJ: 2189/07-01-16-1
Čađavica, 06. lipnja 2016.
_________________________________________

3.
Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11), članka 6. Odluke o
komunalnim djelatnostima na području Općina Čađavica ( Službeni glasni Općina Čađavica broj
4/11 i /15 ) i članka 31. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik, broj 2/13 i 7/14 ) Općinsko
vijeće Općine Čađavica, na 20. sjednici održanoj dana 06.06.2016. godine, donosi
ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete i
elektromontažnih radova na području Općine Čađavica
I.
Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete i elektromontažnih radova na
području Općine Čađavica, odabire se najpovoljniji ponuditelj u postupku poziva za dostavu
ponude za održavanje javne rasvjete i elektromontažnih radova na području Općine Čađavica:
ELEKTROMONTAŽA
OIB: 32227084119.

KENJERIĆ,

vl.

Stjepan

Kenjerić,

Čađavica,

Zagrebačka

74,

II.
Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik Općine Čađavica sklopit će sa ELEKTROMONTAŽOM
KENJERIĆ, vl. Stjepan Kenjerić, Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja javne
rasvjete i elektromontažnih radova na području Općine Čađavica na rok od 4 (četiri) godine, od
dana donošenja ove Odluke.
OBRAZLOŽENJE
Pravni temelj za donošenja Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete i elektromontažnih radova na području Općine Čađavica propisan je člankom 15.
Zakona o komunalnom gospodarstvu, kojim je određeno da jedinica lokalne samouprave može
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obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz njezina proračuna povjeriti
fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora najdulje na vrijeme od četiri godine, te
odrediti uvjete i mjerila za provedbu javnog natječaja.
Istim je člankom u stavku 4. propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi
Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog
ugovora.
Temeljem članka 5. i 6. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Čađavica (
Službeni glasnik broj 4/11 i /15.) (u daljnjem tekstu: Odluka), Općinski načelnik Općine Čađavica
donio je Odluku o imenovanju povjerenstva za prikupljanje ponuda za održavanja javne rasvjete i
elektromontažne radove na području Općine Čađavica.
Temeljem članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Čađavica ( Službeni
glasnik broj 4/11 i /15.), Općinski načelnik uputio je poziv za dostavljanje ponuda - Prikupljanje
ponuda za održavanje javne rasvjete i elektromontažnih radova na području Općine Čađavica.
Navedeni poziv dostavljen je na adrese tri ponuditelja sukladno članku 6. Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Općine Čađavica.
Predmet poziva je obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete i elektromontažnih
radova na području Općine Čađavica sukladno planiranim novčanim sredstvima.
Uvjeti obavljanja djelatnosti održavanja javne rasvjete i elektromontažnih radova na području
Općine Čađavica su u pozivu za dostavljanje ponuda, a sve sukladno odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Čađavica.
Zapisnikom je povjerenstvo utvrdilo:
- da su u postupku poziva za dostavljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete i elektromontažne radove na području Općine Čađavica zaprimljene 2 ponude i to
ponuda:
- ELEKTROMONTAŽA KENJERIĆ, vl. Stjepan Kenjerić, Čađavica, Zagrebačka 74, s ponuđenom
cijenom od 4.575,76 kuna s PDV-om,
- SLATINA KOM D.O.O., SLATINA, TRG R. BOŠKOVIĆA 16/B s ponuđenom cijenom od
6.387,25 kuna s PDV-om,
Povjerenstvo je utvrdilo da je:
- ponuda SLATINA KOM D.O.O., SLATINA, TRG R. BOŠKOVIĆA 16/B nepotpuna i samim
time neprihvatljiva,
- ponuda ELEKTROMONTAŽE KENJERIĆ, vl. Stjepan Kenjerić, Čađavica, Zagrebačka 74
potpuna i samim time prihvatljiva.
Slijedom svega naprijed navedenog, Općinski načelnik Općine Čađavica je dana 30. svibnja 2016.
godine razmatrao zapisnik Povjerenstva, pa je sukladno članku 6. Odluke Zaključkom predložio
Općinskom vijeću Općine Čađavica da se obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne
rasvjete i elektromontažne radove na području Općine Čađavica putem ugovora povjeri Obrtu
ELEKTROMONTAŽE KENJERIĆ, vl. Stjepan Kenjerić, Čađavica, Zagrebačka 74.
Stoga je primjenom članka 3., 4. i 6. Odluke riješeno kao u izreci.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni
spor pokreće se tužbom, a rješava ga Upravni sud Republike Hrvatske. Tužba radi pokretanja
upravnog spora može se podnijeti u roku od 30 dana od dana dostave ove odluke strankama. Tužba
se predaje sudu neposredno ili mu se šalje poštom.
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: UP/I-363-01/16-01/14
URBROJ: 2189/07-01-16-8
Čađavica, 06. lipnja 2016.
_________________________________________
4.
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09. I 79/09.), članka 12. Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica broj 4/11. i 2/15.) i članka 31.
Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj 2/13 i 7/14 ), Općinsko vijeće
Općine Čađavica na 20. sjednici održanoj dana 06.06.2016. godine, donosi
ODLUKU
o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za obavljanje javne usluge
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog
komunalnog otpada i odvojeno skupljenih frakcija komunalnog otpada s područja
Općine Čađavica
I.
Donosi se Odluka o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti – prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada,
biorazgradivog komunalnog otpada i odvojeno skupljenih frakcija komunalnog otpada s područja
Općine Čađavica.
II.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se načelnik Općine Čađavica.

III.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u
Čađavica.

»Službenom glasniku“ Općine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 363-02/16-01/01
URBROJ: 2189/07-01-16-1
Čađavica, 06. lipnja 2016.
_________________________________________
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5.
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. i 7/14 ) Općinsko vijeće Općine Čađavica, na 20. sjednici održanoj dana
06.06.2016. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju koeficijenata za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čađavica
Članak 1.
Ovom odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Čađavica.
Članak 2.
U odredbama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika riječi i pojmovni
sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose
se na jednak način na muški i ženski rod.
Članak 3.
Određuju se koeficijenti iz članka 1. ove Odluke prema popisu radnih mjesta kako slijedi:
POPIS RADNIH MJESTA
Rbr.

Radno mjesto

Klasifikacijski rang

KOEFICIJENT

1.

Pročelnik JUO

1

3,21

2.

8

3,10

3.

Stručni suradnik za poslove lokalne
samouprave
Računovodstveni referent

11

1,89

4.

Administrativni referent

11

1,85

5.

Komunalni djelatnik

13

1,46

6.

Spremačica

13

1,43

Članak 4.
Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu čini umnožak koeficijenta i
osnovice za obračun plaće, uvećana za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Članak 5.
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.
Načelnik će u roku iz stavka 1. ovoga članka donijeti pojedinačna rješenja o plaći pročelnika.
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Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaća
službenika i namještenika ( Službeni glasnik br. 3/14 i 6/15 ).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u »Službenom glasniku“ Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 120-02/16-01/01
URBROJ: 2189/07-01-16-1
Čađavica, 06. lipnja 2016.
_________________________________________
6.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj
2/13 i 7/14 ), Općinsko vijeće Općine Čađavica na 20. sjednici održanoj dana 06.06.2016. godine,
donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o načinu gospodarenja otpadom za 2015. godinu

I.
Općinsko vijeće Općine Čađavica prihvaća Izvješće o načinu gospodarenja otpadom za
2015. godinu.
Izvješće iz stavka 1. sastavni je dio ovog zaključka, ali nije predmet objave u Službenom
glasniku Općine Čađavica.

II.
Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 363-01/16-01/07
URBROJ: 2189/07-01-16-5
Čađavica, 06. lipnja 2016.
_________________________________________
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7.
Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08,
48/10, 74/11 i 80/13) i članka 31. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj
2/13 i 7/14 ), Općinsko vijeće Općine Čađavica na 20. sjednici održanoj dana 06.06.2016. godine,
donosi
ODLUKU
o određivanju jednosmjerne ulice u naselju Čađavica
I.
Ovom Odlukom uređuje se odvijanje prometa na javno prometnoj površini u naselju
Čađavica.
II.
U naselju Čađavica, određuje se jednosmjerni promet za dio ulice Matije Gupca pravcem iz
Vukovarske ulice prema Radničkoj ulici u dužini od 160 m.

III.
Ova Odluka stupa na snagu po dobivenoj suglasnosti ministarstva nadležnog za unutarnje
poslove, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 340-08/16-01/01
URBROJ: 2189/07-01-16-2
Čađavica, 06. lipnja 2016.
_________________________________________

Službeni glasnik Općine Čađavica, izdaje Općina Čađavica
Glavni i odgovorni urednik: Danijel Jozić, mag. iur.
Adresa: Kolodvorska 2, Čađavica • telefon: (033)544-254 • Telefax: (033)544-172
e-mail: procelnik@opcina-cadjavica.hr
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