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

Čađavica, 28. srpnja 2015.
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1.
Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., i 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11. i 144/12. ), članka 48.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.33/01., 60/01., 129/05., 36/09.,
150/11., 144/11. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik broj 2/13. i
7/14. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica, na 14. redovnoj sjednici, održanoj dana 24. srpnja 2015., donijelo je
ODLUKU
izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu ( Službeni glasnik Općine Čađavica broj 7/12 i 9/13 ) u članku 11. iza 2.
stavka dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„U slučajevima kada se ulaganja odnose na ulaganja u Poduzetničkim zonama na području Općine
Čađavica investitor se u cijelosti oslobađanje obveze plaćanja komunalnog doprinosa.“
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 363-01/12-01/61
URBROJ: 2189/07-01-15-3
Čađavica, 24. srpnja 2015.
_______________________________________

2.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik broj 2/13. i 7/14. ), Općinsko vijeće
Općine Čađavica, na 14. redovnoj sjednici, održanoj dana 24. srpnja 2015., donijelo je
ODLUKU
stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju cijene građevinskog zemljišta u
Industrijskoj zoni Čađavica
Članak 1.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o utvrđivanju cijene građevinskog zemljišta u Industrijskoj
zoni Čađavica ( Službeni glasnik br. 3/11).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom glasniku“ Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
2
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Službeni glasnik Općine Čađavica______________________
PREDSJEDNIK
Josip Piskać

KLASA: 944-01/11-01/02
URBROJ: 2189/07-01-15-2
Čađavica, 24. srpnja 2015.
_________________________________________
3.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj 2/13. i 7/14 ),
Općinsko vijeće općine Čađavica na 14. sjednici održanoj 24. srpnja 2015. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Čađavica
za period od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine

I.
Općinsko vijeće Općine Čađavica prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Čađavica za
period od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine.

II.
Izvješće načelnika općine Čađavica za period od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine prilog je ovom
Zaključku i čini njegov sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 022-01/15-01/01
URBROJ: 2189/07-01-15-2
Čađavica, 24. srpnja 2015.
___________________________________________
4.
Na temelju članka 3., članka 4.stavka 1, alineja 4., članka 5. i 15. Zakona o plaćama u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), točke I. Odluke o visini osnovice za obračun
plaće državnih dužnosnika („Narodne novine“ br. 151/14) i članka 31. Statuta Općine Čađavica („Službeni
glasnik“ br. 2/13. i 7/14. ) Općinsko vijeće Općine Čađavica, na 14. sjednici održanoj 24. srpnja 2015. godine,
donosi
ODLUKU
o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće načelnika općine Čađavica
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće načelnika općine koji svoju dužnost
obnaša zasnivanjem radnog odnosa (profesionalno).
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Službeni glasnik Općine Čađavica______________________

Članak 2.
Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku
navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše do 20 %.
Članak 3.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosi 3.890,00 kuna bruto.
Članak 4.
Koeficijent iz članka 1. ove Odluke za obračun plaće načelnika iznosi 2,85.
Članak 5.
Rješenje o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela općine Čađavica.
Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima načelnika iz
radnog odnosa općinskog načelnika („Službeni glasnik“ br. 4/15 ).
Članak 7.
Ova Odluka će se objaviti u »Službenom glasniku“ Općine Čađavica, a primjenjuje se od 01. kolovoza
2015. počevši s plaćom za mjesec kolovoz 2015. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu rujnu 2015. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 120-01/15-01/02
URBROJ: 2189/07-01-15-1
Čađavica, 24. srpnja 2015.
____________________________________
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 14. redovnoj sjednici, održanoj dana 24. srpnja 2015. godine, donosi
ODLUKU
i izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
Članak 1.
Članak 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika ( Službeni glasnik br.
3/14 ) mijenja se i glasi:
Članak 2.
Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Čađavica iznose:
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Rbr.

Radno mjesto

Klasifikacijski rang

KOEFICIJENT

1.

Pročelnik JUO

1

2,74

2.

Stručni suradnik za poslove lokalne

8

2,60

samouprave
3.

Viši referent za komunalne poslove

9

2,03

4.

Računovodstveni referent

11

1,78

5.

Administrativni referent

11

1,75

6.

Komunalni djelatnik

13

1,40

7.

Spremačica

13

1,14

Članak 3.
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 4.
Ova Odluka će se objaviti u »Službenom glasniku“ Općine Čađavica, a primjenjuje se od 01. kolovoza
2015. počevši s plaćom za mjesec kolovoz 2015. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu rujnu 2015. godine.“
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 120-01/14-01/01
URBROJ: 2189/07-01-15-2
Čađavica, 24. srpnja 2015.
_______________________________________
6.
Na temelju članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br.
33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 ) i članka 31.
Statuta Općine Čađavica („Službeni glasnik broj 2/13 i 7/14. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica na 14. sjednici
održanoj dana 24. srpnja 2015. godine, donosi
ODLUKU
o kupnji nekretnina izravnom pogodbom u korist Općine Čađavica
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Čađavica odobrava kupnju izravnom pogodbom nekretnine
vlasnika CAUTIO D.O.O., BRAĆE RADIĆA 59, NAŠICE po ukupnoj kupoprodajnoj cijeni od 50.000,00 kuna,
za nekretnine upisane u zk.ul.br. 166 k.o. Čađavica i to:
5

Broj 6/15

_

Službeni glasnik Općine Čađavica______________________

k.č.br. 378

KUĆA BR. 166 I DVORIŠTE U SELU u površini od 82 čhv,

k.č.br. 379

VRT U SELU u površini od 167 čhv,

k.č.br. 380

LIVADA U SELU u površini od 795 čhv.

Članak 2.
Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Čađavica sklopit će, u ime Općine Čađavica kao
kupca, ugovor o kupoprodaji nekretnine iz točke 1. Ove Odluke.
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: 943-01/15-01/03
URBROJ: 2189/07-01-15-11
Čađavica, 24. srpnja 2015.
___________________________________
7.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik, broj 2/13. i 7/14. ), Općinsko vijeće
Općine Čađavica na 14. sjednici održanoj 24. srpnja 2015., donosi,
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup nekretnina u vlasništvu Općine Čađavica
I
Pokreće se postupak za davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Čađavica u kat. općini Čađavica
upisanog u zk.ul.br. 2865 kako slijedi: k.č.br. 1567, k.č.br. 1568, k.č.br.1571, k.č.br. 1572, k.č.br.1573.
II
Davanje u zakup provest će se javnim natječajem prikupljanjem pisanih ponuda.
Uvjeti natječaja:
1. Početna zakupnina: 10.206,90 kuna godišnje.
2. Rok davanja u zakup: 30 (trideset) godina.
3. Rok za dostavu ponuda na Javni natječaj: 15 dana od dana objave.
III
Postupak raspisivanja javnog natječaja, prikupljanje ponuda i odabir ponuda provest će Povjerenstvo za
provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta sastavljeno od predsjednika i dva člana kako slijedi:
1. Danijel Jozić, predsjednik,
2. Petar Budimir, član,
3. Zrinka Brajnović, član.
IV
Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
6
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Službeni glasnik Općine Čađavica______________________

a) Ime i prezime ponuditelja, odnosno tvrtke s adresom, sjedištem, te broj žiro-računa za povrat jamčevine;
b) Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro-račun OPĆINE ČAĐAVICA br. HR 07 24120091805700001,
model 24, pozivom na broj: 7757-OIB sa svrhom uplate “Jamčevina za sudjelovanje u javnom natječaju”.
Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena
će se zadržati i obračunati u zakupninu.
Ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine, ukoliko povuče ponudu nakon što se pristupi postupku javnog
otvaranja ponuda odnosno ako u roku za zaključenje ugovora o zakupu ne pristupi zaključenu tog ugovora,
c) Dokaz (u originalu ili ovjereni preslik) i to iz sudskog registra (Rješenje o upisu u sudski registar sa svim
prilozima) za trgovačko društvo ili ustanovu, odnosno izvadak iz obrtnog registra, ako se radi o fizičkoj osobi,
ili upisnika u Upisnik OPG.a, ne stariji od 30 dana od raspisivanja ovog Natječaja;
d) Dokaz o uspješnosti poslovanja (BON-1 i BON-2, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, odnosno
odgovarajuća potvrda banke) za pravne osobe, te BON-2 (SOL-2) za fizičke osobe, ne stariji od 30 dana, od
objave natječaja;
e) Ponuditelji koji se natječu, pravna ili fizička osoba, moraju po svim osnovama imati podmirene dospjele
obveze što se dokazuje potvrdama nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga i Općine Čađavica ne
starijim od 30 dana od dana raspisivanja ovog natječaja.
Ponuda mora biti izražena u kunama.
IV
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u "Službenom glasniku Općine Čađavica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 944-01/15-01/01
URBROJ: 2189/07-01-15-1
Čađavica, 24. srpnja 2015.
______________________________________
8.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik, broj 2/13. i 7/14. ), Općinsko vijeće
Općine Čađavica na 14. sjednici održanoj 24. srpnja 2015., donosi,
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Čađavica
I
Pokreće se postupak za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Čađavica u kat. općini Čađavica upisanog u
zk.ul.br. 2865 kako slijedi: k.č.br. 1569 i k.č.br. 1570.
II
Prodaja nekretnina provest će se javnim natječajem prikupljanjem pisanih ponuda.
Uvjeti natječaja:
1. Početna cijena: 183.524,00 kuna.
2. Rok za dostavu ponuda na Javni natječaj: 15 dana od dana objave.
III
Postupak raspisivanja javnog natječaja, prikupljanje ponuda i odabir ponuda provest će Povjerenstvo za
provedbu javnog natječaja za prodaju zemljišta sastavljeno od predsjednika i dva člana kako slijedi:
1. Danijel Jozić, predsjednik,
2. Petar Budimir, član,
7
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3. Zrinka Brajnović, član.
IV
Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
a) Ime i prezime ponuditelja, odnosno tvrtke s adresom, sjedištem, te broj žiro-računa za povrat jamčevine;
b) Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro-račun OPĆINE ČAĐAVICA br. HR 07 24120091805700001,
model 24, pozivom na broj: 7757-OIB sa svrhom uplate “Jamčevina za sudjelovanje u javnom natječaju”.
Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena
će se zadržati i obračunati u kupoprodajnu cijenu.
Ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine, ukoliko povuče ponudu nakon što se pristupi postupku javnog
otvaranja ponuda odnosno ako u roku za zaključenje ugovora o prodaji ne pristupi zaključenu tog ugovora,
c) Dokaz (u originalu ili ovjereni preslik) i to iz sudskog registra (Rješenje o upisu u sudski registar sa svim
prilozima) za trgovačko društvo ili ustanovu, odnosno izvadak iz obrtnog registra, ako se radi o fizičkoj osobi,
ili upisnika u Upisnik OPG.a, ne stariji od 30 dana od raspisivanja ovog Natječaja;
d) Dokaz o uspješnosti poslovanja (BON-1 i BON-2, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, odnosno
odgovarajuća potvrda banke) za pravne osobe, te BON-2 (SOL-2) za fizičke osobe, ne stariji od 30 dana, od
objave natječaja;
e) Ponuditelji koji se natječu, pravna ili fizička osoba, moraju po svim osnovama imati podmirene dospjele
obveze što se dokazuje potvrdama nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga i Općine Čađavica ne
starijim od 30 dana od dana raspisivanja ovog natječaja.
Ponuda mora biti izražena u kunama.
IV
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u "Službenom glasniku Općine Čađavica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać
KLASA: 944-01/15-01/02
URBROJ: 2189/07-01-15-1
Čađavica, 24. srpnja 2015.
____________________________________

9.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj 2/13. i 7/14 ),
Općinsko vijeće općine Čađavica na 14. sjednici održanoj 24. srpnja 2015. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
I.
Prihvaća se zamolba Virovitičko-podravske županije Klasa: 402-07/15-01/131, Urbroj: 2189/1-04/1-151 od 02. srpnja 2015. godine te se odobrava financijska potpora u iznosu od 5.000,00 kn u svrhu provođenja
projekta „Jedna HR županija – jedna obnovljena kuća u BIH“.
II.
Sredstva iz točke I. ovog zaključka uplatiti će se na račun Županije IBAN: HR 14 23600001800010009,
model HR68, poziv na broj 7404-OIB uplatitelja.
III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se načelnik Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
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Službeni glasnik Općine Čađavica______________________
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.

KLASA: 402-07/15-01/07
URBROJ: 2189/07-01-15-2
Čađavica, 24. srpnja 2015.
_________________________________________

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

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 2015. 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.
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II - DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
U ovom izvještajnom razdoblju, kao i u onima do sada, započeo sam sa realizacijom svog izbornog
programa te sam u funkciji Općinskog načelnika, odnosno osobe zadužene za zastupanje Općine Čađavica,
sukladno svojim odlukama ili odlukama Općinskog vijeća, zaključio poslove iz različitih domena s kojima Vas
u nastavku upoznajem, kako slijedi:
EVIDENCIJA ZAKLJUČENIH UGOVORA
Ugovorne strane
Rbr.

Oznaka ugovora

Naziv ugovora

Datum
zaključenja

- Ugovor o poslovnoj suradnji
- Aneks Ugovora o poslovnoj
suradnji
Ugovor o osnivanju prava
služnosti broj T4.5-541/2014
za lokaciju Čađavica ID:
8003961
Ugovor o osnivanju prava
služnosti broj T4.5-564/2014
za lokaciju Zvonimirovac ID:
8003964

Informativni centar
„Virovitica“ d.o.o.

01.01.2015
30.04.2015.

HRVATSKI TELEKOM
d.d.

12.01.2015.

4.

Ugovor o poslovnoj suradnji

FELBAR STUDIO

5.

Sporazum o suradnji u
provođenju
međunarodnog
programa Eko-škole u RH za
2015. godinu

6.

Ugovor o zakupu

1.

2.

3.

7.

8.

9.

10.

Ugovor
DDD-3/2015
o
provedbi stručnog nadzora nad
sistematskom
preventivnom
deratizacijom za područje
Općine Čađavica za 2015.
godinu
Sporazum o sufinanciranju
rada Visoke škole za
menadžment u turizmu i
informatici u Virovitici
Ugovor o donaciji
(sufinanciranje nabave
vatrogasnog vozila)
Ugovor o zakupu neizgrađenog
građevinskog zemljišta u
vlasništvu Općine Čađavica

12.01.2015.
HRVATSKI TELEKOM
d.d.

14.01.2015.

UDRUGA LIJEPA NAŠA

Klasa: 60201/15-01/01

27.01.2015.

Milivoj Ugrenović

Klasa: 94401/14-01/03

04.02.2015.

Zavod za javno zdravstvo
„SVETI ROK“ VPŽ

Klasa: 50101/15-01/01

19.02.2015.

Visoka škola za
menadžment u turizmu i
informatici u Virovitici

Klasa: 40207/14-01/03

24.02.2015.

Virovitičko-podravska
županija

Klasa: 40207/15-01/03

26.02.2015.

Gordana Pejić,
Donje Bazije 108

Klasa: 32002/15-01/07

09.03.2015.
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Ugovor o zakupu neizgrađenog
građevinskog zemljišta u
vlasništvu Općine Čađavica
Sporazum o privremenom
korištenju konferencijske
dvorane
Ugovor o zakupu
poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Općine Čađavica na
području Općine Čađavica
Ugovor o rekonstrukciji javne
rasvjete u naselju Šaševo
Ugovor o javnoj nabavi
(izrada projektne
dokumentacije za izgradnju
nerazvrstane ceste)
Ugovor o zakupu neizgrađenog
građevinskog zemljišta u
vlasništvu Općine Čađavica
Ugovor o izvođenju
građevinskih radova (nogostup
Čađavica)
Sporazum o izgradnji
nogostupa u naselju Čađavački
Lug uz državnu cestu D-34
(pravo služnosti)
-Ugovor o sufinanciranju ili
financiranju zapošljavanja
nezaposlenih osoba u javnom
radu „Revitalizacija javnih
površina“
-Ugovor o izmjeni ugovora
-Ugovor o sufinanciranju ili
financiranju zapošljavanja
nezaposlenih osoba u javnom
radu „Mladi za EU“

Ivan Martinčević,
Čađavica

Klasa: 32002/15-01/07

09.03.2015.

OO HDZ-a

Klasa: 37203/15-01/07

12.03.2015.

Branko Sajda, K.P.Svačića
8,
Čađavački Lug

Klasa: 32002/15-01/10

23.03.2015.

Elektromontaža Kenjerić,
Čađavica

Klasa: 31001/15-01/01

31.03.2015.

Rencon d.o.o.
Osijek

Klasa: 34001/15-01/01

01.04.2015.

BENKOM Vl. Silvana
Šimunović

Klasa: 32002/15-01/11

09.04.2015.

CESTOGRADNJA d.o.o.,
Slatina

Klasa: 36001/15-01/04

05.05.2015.

Hrvatske ceste d.o.o.

Klasa: 34001/15-01/02

14.05.2015.

Hrvatski zavod za
zapošljavanje

Klasa: 10001/15-01/03

25.05.2015.

29.05.2015.
Hrvatski zavod za
zapošljavanje

Klasa: 10001/15-01/04

25.05.2015.

Financije
Općinski proračun izvršavao se na temelju Odluke o izvršavanju proračuna, te se sa raznim mjerama
nastojalo osigurati likvidnost proračuna i pravodobno podmirivanje obveza.
Ukupni prihodi i primici u zadanom periodu iznose 2.237.754,00 kn.
Ukupni rashodi i izdaci iznose 2.832.774,00 kn.
Manjak prihoda i primitaka iznosi 595.020,00 kn.

11

Broj 6/15

_

Službeni glasnik Općine Čađavica______________________

Sukladno mojim odlukama iz Proračuna Općine Čađavica
izdvojena su slijedeća financijska sredstva:
Institucija
Financijska potpora Udrugama s područja Općine Čađavica:
- KUD „Podravina“ Čađavica = 20.500,00 kn
- USUHK Čađavica = 9.700,00 kn
- LU „Sokol“ Čađavica = 10.000,00 kn
- LU „Jelen“ Noskovci = 10.000,00 kn
- ŠRU „Karas“ Čađavica = 2.500,00 kn
- Motko klub „Zvijeri“ Čađavica – 8.000,00 kn
- Stočarsko-ratarska udruga Čađavica = 3.000,00 kn

Iznos (kn)
43.22,50

- šport i športske organizacije = 43.000,00 kn

43.000,00

Financijska pomoć Udrugama i organizacijama koje djeluju izvan
područja Općine Čađavica:
- Udruzi osoba s invaliditetom Slatina = 9.000,00 kn
- Specijalističko-konzilijarna zaštita = 6.000,00 kn
- Hitna medicinska pomoć = 3.500,00 kn
- Udruzi „Lijepa naša“ = 2.500,00 kn
- HVIDR-a VPŽ = 9.300,00 kn
- Hrvatski domobran = 500,00 kn
- Počasni Bleibiurški vod = 500,00 kn
u svrhu financijske potpore obiteljima i kućanstvima s područja
Općine Čađavica
za prijevoz učenika srednjih škola
u svrhu stipendiranja studenata
u svrhu smještaja učenika u učenički dom
za novorođenčad
za rad Vatrogasne zajednice Općine Čađavica

32.300,00

za rad političkih stranaka na području Općine Čađavica
osnovnoj školi „Davorin Trstenjak“ Čađavica za materijalne troškove
za rad predškolskog uzrasta (osobni dohodak voditeljice predškole s
putnim troškom)

17.590,00
28.539,00
20.000,00
9.600,00
6.000,00
43.530,00
+ 121.250 vozilo
4.440,00
8.125,00
55.390,00

Akti načelnika
1. Odluka o isplati pomoći roditeljima novorođene djece u 2015. godini,
2. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Čađavica za 2015. godinu,
3. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel
Općine Čađavica za 2015. godinu,
4. Program stručnog osposobljavanja za rad vježbenika,
5. Plan Nabave za 2015. godinu,
6. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka kojima raspolaže Općina Čađavica,
7. Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
8. Odluka o imenovanju voditelja projekta za izvršavanje i praćenje projekta sanacija postojeće lokalne
ceste u naselju Zvonimirovac,
9. Odluka o imenovanju voditelja projekta za izvršavanje i praćenje projekta sanacije postojeće zgrade
mjesnog doma Vraneševci,
10. Izvješće o načinu gospodarenja otpadom Općine Čađavica za 2014.g.,
11. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Čađavica.
12
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Izbori

- dana 22.03.2015. godine provedeni su izbori za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Čađavica.
- dana 31.05.2015. godine provedeni su izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina.
Nominirani projekti
RBR.

NAZIV PROJEKTA

NOMINACIJA

UKUPNA
VRIJEDNOST
(kn)
49.350,75 kn

IZVORI
FINANCIRANJA

01.

Rekonstrukcija javne
rasvjete u naselju
Šaševo

Fond za zaštitu
okoliša i energetsku
učinkovitost

02.

Sanacija postojeće
zgrade mjesnog doma
Vraneševci

502.777,61 kn

Ministarstvo 90 %
452.499,85
Općina 10 %
50.277,76 kn

03.

Sanacija postojeće
lokalne ceste u naselju
Zvonimirovac

1.167.467,50 kn

Ministarstvo
90 %
1.006.564,50
Općina 10 %
111.840,50 kn

361-01/15-01/05
09.02.2015.

04.

Inicijalna Studija o
geotermalnom
potencijalu Općine
Čađavica

Ministarstvo
regionalnog razvoja i
fondova EU
„Program održivog
razvoja lokalne
zajednice“
Ministarstvo
regionalnog razvoja i
fondova EU
„Program održivog
razvoja lokalne
zajednice“
Fond za zaštitu
okoliša i energetsku
učinkovitost

125.000,00 kn

Fond
100.000,00 kn
Općina
25.000,00 kn

05.

Energetska obnova
zgrade Općine
Čađavica

Fond za zaštitu
okoliša i energetsku
učinkovitost

272.853,84 kn

Fond 80 %
218.283,07
Općina 20 %
54.570,77

06.

Energetska obnova
fasade na zgradi
Mjesnog doma u
Čađavici

Fond za zaštitu
okoliša i energetsku
učinkovitost

176.074,69 kn

Fond 80 %
140.859,75 kn
Općina 20 %
35.214,94 kn

07.

Nabava mobilnog
reciklažnog dvorišta

Fond za zaštitu
okoliša i energetsku
učinkovitost

263.055,20 kn
bez PDV-a

Fond do 80 %

310-01/15-01/02
27.02.2015.
Priopćenje
Fonda: projekt
nije predmet
Javnog poziva te
se zamolbi ne
može udovoljiti
(09.03.2015)
360-01/15-01/02
12.03.2015.g.
Odluka –
odobreno do
218.283,07 kn
(17.06.2015.)
360-01/15-01/03
12.03.2015.
Odluka –
odobreno do
140.859,75 kn
(17.06.2015.)
351-04/14-01/01
25.03.2015.
Odluka –
odobreno do
263.055,20 kn
(22.04.2015.)

Fond 80 %
39.480,60 kn
Općina 20 %
9.870,15

NAPOMENA

310-01/15-01/01
30.01.2015.g. –
dopuna
06.02.2015.
Odlukaodobreno do
34.480,60 kn
(16.03.2015.)
361-01/15-01/04
09.02.2015.
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- sukladno pozivnom natječaju, izvršeni su građevinski radovi na izgradnji nogostupa u naselju Čađavica.
Izvođač radova bila je tvrtka CESTOGRADNJA d.o.o. Slatina, a ukupna vrijednost investicije po okončanoj
situaciji iznosi 62.495,24 kn (s PDV-om).
- ishodovana je Građevinska dozvola za izgradnju nogostupa u naselju Čađavički Lug.
- u tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nerazvrstane ceste prema mostu Zvonimirovac-Suha
Mlaka kao i izrada projektne dokumentacije za izgradnju zgrade sportsko- rekreativne namjene na nogometnom
igralištu u Čađavici.
Ostale aktivnosti Općinskog načelnika
U funkciji općinskog načelnika Općine Čađavica u predmetnom razdoblju obavio sam i slijedeće
aktivnosti:

Datum
13.01.2015.
13.01.2015.
15.01.2015.
16.01.2015.
02.02.2015.
03.02.2015.
04.02.2015.
04.02.2015.
08.02.2015.
13.02.2015.
15.02.2015.
16.02.2015.
18.02.2015.
24.02.2015.
24.02.2015.
26.02.2015.
27.02.2015.
28.02.2015.
02.03.2015.
05.03.2015.
06.03.2015.
12.03.2015.
13.03.2015.
18.03.2015.
20.03.2015.
25.03.2015.
27.03.2015.
30.03.2015.
10.04.2015.
11.04.2015.
15.04.2015.
20.04.2015.
27.04.2015.
28.04.2015.
28.04.2015.
29.04.2015.

Aktivnost
Sistematski pregled djelatnika Općine u Zagrebu
Predavanje Savjetodavne službe u Čađavici
Posjet Carinske uprave Virovitica radi trošarine alkoholnih pića
Radni sastanak s Josipom Ivankovićem, Agencija za poljoprivredno zemljište Zagreb
Dogovor oko projektiranja nogostupa u Čađ.Lugu u Donjem Miholjcu
Tehnički pregled za most VVD
29. sjednica Upravnog vijeća VIDRE u Virovitici u 7,30 sati
51. sjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora u Zagrebu na temu prijedloga
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
Skupština KUD-a Podravina Čađavica
11. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica
Skupština USUHK-a Čađavica
Trgovački sud Osijek
Slatina-Općinski sud – provedba zk.postupaka
Potpis Sporazuma u Visokoj školi za menadžment u Virovitici
Zagreb, prezentacija LED javne rasvjete
Skupština Stočarsko-ratarske udruge Čađavica
Otvaranje Viroexpo u Virovitici
Skupština DVD-a Čađavica
Zagreb – prezentacija EU razvojne politike u Hrvatskoj
9. sjednica Skupštine društva Komrad d.o.o. Slatina
Sastanak u Osijeku na temu poljoprivredne politike
Predavanje u Osijeku na temelju mjere 7.1.
Skupština Udruge općina u Zagrebu
Kolegij načelnika i gradonačelnika u Virovitici
Skupština Udruge orača u Suhopolju
Prezentacija pokazne vježbe u Križnici
Savjetovanje u Čačincima na temu uštede električne energije
12. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica
Radni sastanak u Agenciji za poljoprivredno zemljište u Zagrebu
Edukacija o komunalnoj opremi u Višnjici
Općinski sud Slatina – provedba zk. postupaka
Upravni odbor LAG-a, Slatina
Skupština HVIDRE u Orahovici
Posjet župana i saborskog zastupnika – obilazak OPG-a na području Općine Čađavica,
sudionika IPARD programa
Radni sastanak u Čađavici u nazočnosti ravnateljice Agencije za poljoprivredno
zemljište na temu raspolaganja polj.zemljištem na području Općine Čađavica
30. sjednica Upravnog vijeća VIDRE u Virovitici u 7,30 sati

14

Broj 6/15
29.04.2015.
02.05.2015.
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16.-19.05.2015.
20.05.2015.
27.05.2015.
02.06.2015.
08.06.2015.
08.06.2015.
12.06.2015.
23.06.2015.
26.06.2015.
27.06.2015.
28.06.2015.
29.06.2015.
30.06.2015.
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Radionica u Noskovačkoj Dubravi „Kako ostvariti potpore za poljoprivredno-okolišne
mjere?“
Dan grada Orahovice, svečana sjednica
Svečana sjednica Općinskog vijeće Općine Sopje
Svečano otvorenje radova na izgradnji zgrade Panonskog drvnog centra kompotencija u
sklopu EU projekta u Virovitici
Sjednica Općine Usora u B i H
Bugarska, grad Plovdiv- službeno putovanje
Opatija, službeni put na konferenciju Hrvatskih voda
Obilazak EKOS Rijeka, razgledavanje reciklažnih dvorišta
Otvaranje bioplinskog postrojenja u Crncu
Radni sastanak u Zagrebu u nazočnosti ravnateljice Agencije za poljoprivredno zemljište
na temu raspolaganja polj.zemljištem na području Općine Čađavica
13. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica
Radni sastanak u Agenciji za poljoprivredno zemljište Zagreb
Svečana sjednica povodom proslave Dana Općine u Špišić Bukovici
PROSLAVA DANA OPĆINE ČAĐAVICA:
Pozivni turnir u streljaštvu
2. međunarodna smotra folklora u Čađavici
8. međužupanijska smotra hladnokrvnih konja i zaprega u Čađavici
Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica povodom proslave Dana Općine
Čađavica
Tribina „Nevidljive rane Domovinskog rata“ – Javna ustanova u Noskovačkoj Dubravi

- osim gore navedenih aktivnosti napominjem da sam aktivan sudionik na svim ostalim aktivnostima
vezanim za razvoj i napredak Općine Čađavica.
III - ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Čađavica za razdoblje siječanj - lipanj 2015.
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.
NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA
OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević, v.r.
KLASA: 022-01/15-01/02
URBROJ: 2189/07-02-15-1
Čađavica, 10. srpnja 2015.
_________________________________________________
2.
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 i 7/14 ) donosim
ODLUKU
o visini osnovice za obračun plaće djelatnika Općine Čađavica
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Službeni glasnik 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 zaposlenih u Općini Čađavica.
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.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaće i dodatku na
plaću djelatnika Općine Čađavica KLASA: 021-05/14-01/01, URBROJ: 2189/07-02-14-1 od 25. travnja 2014.
godine.
Članak 4.
Ova Odluka će se objaviti u »Službenom glasniku“ Općine Čađavica, a primjenjuje se od
01. kolovoza 2015. počevši s plaćom za mjesec kolovoz 2015. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu rujnu
2015. godine.“
NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA
OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević, v.r.
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 2189/07-02-15-2
Čađavica, 27. srpnja 2015.
__________________________________
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Službeni glasnik Općine Čađavica______________________

Službeni glasnik Općine Čađavica, izdaje Općina Čađavica
Glavni i odgovorni urednik: Danijel Jozić, mag. iur.
Adresa: Kolodvorska 2, Čađavica • telefon: (033)544-341 • Telefax: (033)544-172
e-mail: procelnik@opcina-cadjavica.hr
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