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Kutjevo, 28. veljače 2012. godine
Besplatni primjerak
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Na temelju članka 3. stavka 3. Odluke o plaćama
djelatnika Dječjeg vrtića Kutjevo („Sl. gl. Grada Kutjeva“,
br. 9/11), gradonačelnik Grada Kutjeva je dana 8. siječnja
2012. godine donio
ODLUKU
o visini osnovice za obračun plaće djelatnika
kojima se sredstva za plaće osiguravaju u Gradskom
proračunu
I.
Osnovica za obračun plaće djelatnika Dječjeg
vrtića Kutjevo i Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo,
određuje se u iznosu od 2.300,00 kuna bruto,
Obračun plaća primjenom osnovice iz ove Odluke
počinje se primjenjivati s obračunom plaća djelatnika

Dječjeg vrtića Kutjevo za mjesec siječanj 2012. godine, a
djelatnika Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo po
donošenju odluke o plaćama djelatnika Narodne knjižnice i
čitaonice Kutjevo za prethodni mjesec.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“.
KLASA: 120-01/12-01/02
URBROJ: 2177/06-01-12-1
Kutjevo, 8. siječnja 2012.
GRADONAČELNIK
Ivica Nikolić, v.r.

Gradonačelnik Grada Kutjeva, na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, br. 86/08), a u skladu s Proračunom Grada Kutjeva za 2012. godinu, donosi
PLAN
prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel
Grada Kutjeva za 2012. godinu
Članak 1.
Ovim Planom utvrđuje se prijam službenika i namještenika u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva
tijekom 2012. godine (kratkoročni plan).
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel donosi se na temelju stvarnog stanja popunjenosti radnih mjesta,
vodeći računa o potrebama Jedinstvenog upravnog odjela i raspoloživim financijskim sredstvima.
Članak 2.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva sistematizacijom radnih mjesta predviđeno je 8 službeničkih
radnih mjesta i 5 radnih mjesta namještenika.
Nepopunjena radna mjesta su:
- u Odsjeku za komunalne poslove i prostorno planiranje - komunalni redar
- u Odsjeku za financije i gospodarstvo - savjetnik za javne potrebe, nabavu i pristup informacijama
- Vlastiti pogon - komunalni radnik
Članak 3.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva u 2012. godini ne predviđa se prijam službenika i namještenika
na neodređeno vrijeme ni vježbenika.
Članak 4.
Utvrđuje se prijam 7 namještenika (NSS) na određeno vrijeme u Vlastiti pogon zbog povećanog opsega poslova.
Članak 5.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“.

KLASA: 112-01/12-01/01
URBROJ: 2177/06-01-12-1
Kutjevo, 16. siječnja 2012.

GARDONAČELNIK
Ivica Nikolić, v.r.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11) i članka 46. Statuta Grada Kutjevo („Sl. gl. Grada
Kutjevo“ broj 4/09) gradonačelnik Grada Kutjevo, 17. veljače 2012., donosi
Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju Plana nabave Grada Kutjeva za 2012.
1. Gradonačelnik Grada Kutjeva utvrđuje Plan nabave Grada Kutjeva za 2012., kao u prilogu.
2. Plan nabave Grada Kutjeva za 2012. bit će objavljen na internetskoj stranici Grada Kutjeva (www.kutjevo.hr) u
rubrici „Javna nabava“.
KLASA: 400-01/12-01/06
URBROJ: 2177/06-01-12-1
Kutjevo, 17.veljače 2012.
GRADONAČELNIK
Ivica Nikolić, v.r.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA KUTJEVA
Stranica 3
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 47. Statuta Grada Kutjeva ("Službeni glasnik Grada Kutjeva",
broj 4/09.), gradonačelnik Grada Kutjeva, 27. veljače 2012. godine, donio je
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O D L U K U
o osnivanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom
I.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo Grada Kutjeva za osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
Povjerenstvo je savjetodavno i stručno tijelo gradonačelnika Grada Kutjeva.
Zadaća Povjerenstva je da koordinira poticanje i provođenje mjera i aktivnosti iz područja položaja i zaštite
osoba s invaliditetom, te gradonačelniku daje stručnu i savjetodavnu pomoć usmjerenu za dobrobit osoba s invaliditetom.
III.
Povjerenstvo ima 9 članova.
Članovi Povjerenstva su predstavnici:
1. Županijska zajednica udruga HVIDR-a Požeško-slavonske županije,
2. Udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize, te ostalih tjelesnih invalida Požeško-slavonske
županije,
3. Udruga gluhih i nagluhih Požeško-slavonske županije,
4. Udruga slijepih Požeško-slavonske županije,
5. Udruga za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom Požeško-slavonske
županije,
6. Osnovna škola Zdenka Turkovića Kutjevo,
7. Upravni odjel za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije,
8. Zavod za socijalnu skrb u Požeško-slavonskoj županiji Požega,
9. JUO Grada Kutjeva.
IV.
Povjerenstvo ima tajnika.
Tajnik je službenik zaposlen u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva.
V.
Predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i tajnika imenuje gradonačelnik.
VI.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva.
Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u proračunu Grada Kutjeva.

Povjerenstvo donosi poslovnik o svom radu.
KLASA: 550-01/12-01/05
URBROJ: 2177/06-01-12-1
Kutjevo, 27. veljače 2012.

VII.

GRADONAČELNIK
Ivica Nikolić, v.r.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA KUTJEVA
Stranica 4
Gradonačelnik Grada Kutjeva, u postupku oslobađanju od plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne
građevine za javnu vodoopskrbu građevine Zdravko Obradović iz Hrnjevac 35, temeljem 46. Statuta Grada Kutjeva („Sl.
gl. Grada Kutjeva“, br. 4/09) i članka 32. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine („Sl. gl. Grada Kutjeva“,
br. 9/11), donosi
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ZAKLJUČAK
o oslobađanju od plaćanja naknade za priključenje na
komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu
1. Zdravko Obradović iz Hrnjevca, Hrnjevac 35, oslobađa se plaćanja naknade za priključenje na komunalne
vodne građevine za javnu vodoopskrbu za građevinu koja se nalazi u Hrnjevcu br. 35.
2. Troškove naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu iz točke 1. ovog Zaključka snosi Grad Kutjevo i
osiguravaju se u gradskom proračunu na teret sredstava za socijalnu skrb.- pozicija 111.
3. Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 053-01/12-01/01
URBROJ: 2177/06-03/1-12-1
Kutjevo, 19. ožujka 2012.

GARDONAČELNIK
Ivica Nikolić, v.r.

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 38. Statuta
Dječjeg vrtića Kutjevo, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kutjevo na sjednici održanoj dana 16. veljače 2012. godine, donijelo
je
ODLUKU
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice
Dječjeg vrtića Kutjevo
Članak 1.
Za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Kutjevo imenuje se Slavica Jurišić.
Članak 2.
Vršiteljica dužnosti iz članka 1. ove Odluke imenuje se do imenovanja ravnatelja/ice.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 601-01/12-01/01
URBROJ: 2177/06-23-12-1
Kutjevo, 16. veljače 2012.

Članak 3.

Predsjednica Upravnog vijeća
Marija Kukić, v.r.
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