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List izlazi prema potrebi

Kutjevo, 24. siječnja 2020

Besplatni primjerak

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Kutjeva
2. Odluka o dugoročnom zaduživanju Grada Kutjeva
3. Odluka o ukidanju statusa društvenog vlasništva u općoj upotrebi za k.č.br. 549 k.o. Kutjevo
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva
5. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kutjevo
AKTI GRADONAČELNIKA
1. Odluka o donošenju Plana djelovanja Civilne zaštite
2. Plan prijma u službu za 2020. godinu
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Temeljem članka 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 32.
i 88. Statuta Grada Kutjeva (Službeni glasnik Grada Kutjeva, br. 4/09, 2/13, 8/13 i 4/18), Gradsko vijeće Grada
Kutjeva dana 23. siječnja 2020. godine donosi
ODLUKU
o kratkoročnom zaduživanju Grada Kutjeva
Članak 1.
Grad Kutjevo će se zadužiti uzimanjem kratkoročnog kredita kod Hrvatske poštanske banke d.d. u iznosu do
14.500.000,00 kn, uvećano za kamate i naknade.
Namjena zaduženja je premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća
obveza.
Članak 2.
Grad Kutjevo će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:
- kamatna stopa: 1,70% fiksna, godišnje
- rok vraćanja: 31.12.2020.
- sredstva će se isplatiti na transakcijski račun Grada Kutjeva u Hrvatskoj poštanskoj banci
Sve pravne i druge troškove u svezi kredita snosi Grad Kutjevo.
Članak 3.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Kutjeva za zaključivanje Ugovora o kreditu pod uvjetima navedenim u
članku 1. i 2. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 403-01/20-01/02
UR. BROJ: 2177/06-01-20-01
U Kutjevu, 23. siječnja 2020. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA
Predsjednik
Ivica Ribičić, v.r.

Temeljem članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10.
točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 55/09, 139/10.) te članka 32. i 88. Statuta Grada Kutjeva
(Službeni glasnik Grada Kutjeva, br. 4/09, 2/13, 8/13 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Kutjeva dana 23. siječnja
2020. godine
ODLUKU
o dugoročnom zaduživanju Grada Kutjeva
Članak 1.
Grad Kutjevo će se zadužiti uzimanjem dugoročnog kredita kod Hrvatske poštanske banke d.d. u iznosu do
11.300.000,00 kn, uvećano za kamate i naknade.
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Namjena zaduženja je premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća
obveza.
Članak 2.
Grad Kutjevo će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:
- iznos kredita: 11.300.000,00 kn
- vrsta kredita: dugoročni kredit u kunama
- kamatna stopa: 1,70% fiksna, godišnje
- rok otplate kredita: 5 godina.
- sredstva će se isplatiti na transakcijski račun Grada Kutjeva u Hrvatskoj poštanskoj banci
Sve pravne i druge troškove u svezi kredita snosi Grad Kutjevo.
Članak 3.
Grad Kutjevo će sklopiti Ugovor o kreditu pod osnovnim uvjetima iz članka 2. ove Odluke pod uvjetom da se
omogući prijevremeni povrat kredita bez troškova i penala za iznos dobivenih sredstava od Agencije za plaćanja
u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju Odluke o administrativnoj kontroli (Klasa: 440-12/1807-04-01/0366 od 22.02.2019.) u iznosu 7.412.500,00 kn za sufinanciranje izgradnje dječjeg vrtića. Preostali
iznos od 3.887.500,00 kn bit će otplaćen u roku od 5 godina s mogućnošću prijevremene otplate.
Grad Kutjevo će sklopiti Ugovor o kreditu pod osnovnim uvjetima iz članka 2. ove Odluke po dobivenoj
suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, sukladno članku 87. Zakona o proračunu.
Članak 4.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Kutjeva za zaključivanje Ugovora o kreditu pod uvjetima navedenim u
članku 1. i 2. ove Odluke.
Članak 5
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a njenim donošenjem prestaje važiti Odluka o dugoročnom
zaduživanju Grada Kutjeva za kapitalni projekt izgradnje Dječjeg vrtića (Klasa: 403-01/19-01/01, Ur.broj:
2177/06-02-19-01 od 12. prosinca 2019. godine).
KLASA: 403-01/20-01/03
UR. BROJ: 2177/06-01-20-01
U Kutjevu, 23. siječnja 2020. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA
Predsjednik
Ivica Ribičić, v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96,
73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 - pročišćeni tekst), i članka 32.
Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ br. 4/09, 2/13, 8/13 i 4/18), Gradsko vijeće Grada
Kutjeva na svojoj 16. sjednici održanoj dana 23. siječnja 2020. godine donijelo je
ODLUKU
o ukidanju statusa društveno vlasništvo - u općoj upotrebi na
na nekretnini oznake k.č.br. 549 u k.o. Kutjevo

Br.1/2010

SLUŽBENI GLASNIK GRADA KUTJEVA

Stranica | 3

Članak 1.
Nekretnine označene kao k.č.br. 549, površine 132 m2, upisana je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u
Požegi u zk. ul. 1032, k.o. Kutjevo, pod oznakom „put u mjestu“, kao društveno vlasništvo - u općoj upotrebi.
Članak 2.
Predmetna nekretnina u naravi predstavlja površinu koja se u doslovnom smislu nalazi ispod zgrade novog
vinskog podruma tvrtke Kutjevo d.d. (prema skici iz izvoda iz katastarskog plana), a tvrtka Kutjevo d.d. iskazala
je interes za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na nekretnini iz čl. 1. ove Odluke, odnosno za otkup te čestice
ispod novoga podruma.
Slijedom naprijed navedenog, Gradsko vijeće Grada Kutjeva ukida status društveno vlasništvo - u općoj
upotrebi na nekretnini pobliže označenoj čl. 1. ove Odluke, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u
Požegi u zk.ul. 1032, k.o. Kutjevo kao društveno vlasništvo - u općoj upotrebi.
Članak 3.
Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Požegi će u odnosu na nekretninu iz članka 1. ove Odluke, izvršiti
brisanje statusa društveno vlasništvo - u općoj upotrebi te izvršiti upis prava vlasništva iste na ime i u korist
Grada Kutjeva.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“.

KLASA: 944-01/20-01/01
URBROJ: 2177/06-02-20-01
Kutjevo, 23. siječnja 2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA
Predsjednik
Ivica Ribičić, v.r.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, br. 28/10) i članka 32. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, br. 4/09,
2/13, 8/13 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Kutjeva, na prijedlog gradonačelnika, na 16. sjednici održanoj 23.
siječnja 2020. godine, d o n o s i :
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, br. 1/19).
Članak 2.
Članak 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Grada
Kutjeva“, br. 1/19), mijenja se i glasi:
„Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva
određuju se unutar kategorije, potkategorije, razine potkategorije i klasifikacijskog ranga radnih mjesta sukladno
Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, br. 74/10 i 125/14) kako slijedi:
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R.br. NAZIV RADNOG MJESTA Kategorija Potkategorija
1.

Pročelnik JUO-a

I.

Glavni
rukovoditelj
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Razina/Klas.
rang
-

Koeficijent

1.

2,90

5.

2,72

2.

Savjetnik za imovinsko
pravne poslove i društvene
djelatnosti

II.

Savjetnik

3.

Savjetnik za gospodarstvo,
javnu nabavu i projekte

II.

Savjetnik

-

5.

2,72

4.

Savjetnik za graditeljstvo

II.

Savjetnik

-

5.

2,72

5.

Stručni
suradnik
za
komunalnu infrastrukturu,
graditeljstvo i prostorno
uređenje

III.

Stručni
suradnik

-

8.

2,50

6.

Referent za financije
računovodstvo

III.

Referent

-

11.

2,00

7.

Referent – komunalni redar

III.

Referent

-

11.

1,80

8.

Referent za administrativne
poslove

III.

Referent

-

11.

1,80

IV.

Namještenici
II.
potkategorije

-

13.

1,40

i

-

Spremač
9.

Članak 3.
Pročelnik će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika donijeti nova pojedinačna rješenja o plaći službenika
i namještenika, za ona radna mjesta za koja je promijenjen koeficijent obračuna
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Kutjeva, a primjenjivat će se
od 01. veljače 2020. godine.
KLASA: 120-02/20-01/01
URBROJ: 2177/06-02-20-01
Kutjevo, 23. siječnja 2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA
PREDSJEDNIK
Ivica Ribičić, v.r.
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Na temelju članka 32. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj 4/09, 2/13, 8/13
i 4/18), Gradsko vijeće Grada Kutjeva je na svojoj 16. sjednici održanoj dana 23. siječnja 2020. godine
donijelo
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kutjevo
I.
Dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kutjevo razrješuje se:
JURICA KLJAJIĆ
II.
Za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kutjevo imenuje se:
MAJA HULA
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“.
Klasa: 021-01/20-01/01
Urbroj: 2167/06-02-20-01
Kutjevo, 23. siječnja 2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA
PREDSJEDNIK
Ivica Ribičić, v.r.

Na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15, 118/18) i članka 46. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, br. 4/09, 2/13, 8/13,
4/18), gradonačelnik Grada Kutjeva dana 21. siječnja 2020. godine d o n o s i :
ODLUKU
O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE
Članak 1.
Donosi se Plan djelovanja civilne zaštite za Grad Kutjevo (u daljnjem tekstu: Plan) koji je izradilo trgovačko
društvo „IN KONZALTING“ d.o.o. iz Slavonskog Broda.
Članak 2.
Grad Kutjevo donosi Plan radi izvršenja poslova civilne zaštite iz svog samoupravnog djelokruga, a sukladno
odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici grada Kutjeva
te u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“.
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Klasa: 810-01/20-01/01
Urbroj: 2177/06-01-20-01
Kutjevo, 21. siječnja 2020. godine
Gradonačelnik
Josip Budimir, mag.oec., v.r.

Gradonačelnik Grada Kutjeva, na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11 i 04/18), članka 48. st. 1. toč. 3. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 46. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik
Grada Kutjeva“ broj 02/09, 2/13 i 8/13), donosi
PLAN
prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva za 2020. godinu
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih
mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva (u daljnjem tekstu: JUO), potreban broj službenika na
neodređeno vrijeme i potreban broj namještenika tijekom 2020. godine.
Članak 2.
U JUO-u Grada Kutjeva zaposleno je na dan 31. prosinca 2019. godine kako slijedi:
- 7 službenika na neodređeno vrijeme, od kojih njih 3 VSS, 1 VŠS te 3 SSS,
- 1 namještenik NSS na neodređeno vrijeme.
Članak 3.
Za 2020. godinu se utvrđuje prijam 2 službenika na neodređeno vrijeme:
1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, VSS (trenutno JUO-om rukovodi v.d. pročelnika); 2. Viši stručni
suradnik za graditeljstvo, VSS građevinskog smjera.
Ne utvrđuje se prijam službenika na određeno vrijeme.
Članak 4.
Na temelju ovog Plana radna mjesta se popunjavaju putem javnog natječaja.
Članak 5.
Postojeća radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Kutjeva, a koja budu slobodna zbog odlaska dosadašnjih službenika u mirovinu ili bilo kojeg drugog razloga
napuštanja službe, te novonastala slobodna radna mjesta, popunit će u dogovoru s gradonačelnikom.
Članak 6.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“.
KLASA: 112-01/20-02/01
URBROJ: 2177/06-01-20-01
Kutjevo, 20. siječnja 2020.
GRADONAČELNIK
Josip Budimir, mag.oec., v.r.
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