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List izlazi prema potrebi

Kutjevo, 05. rujna 2020

Besplatni primjerak

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kutjeva za 2020.
2. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Grozdić“ Kutjevo
3. Odluka o promjeni sjedišta ustanove Dječji vrtić „Grozdić“ Kutjevo
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva
AKTI GRADONAČELNIKA
1. Odluka o visi osnovice za obračun plaće djelatnika Dječjeg vrtića Grozdić
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Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine br. 87/2008, 136/12 i 15/15) i članka 32.
Statuta Grada Kutjeva („Sl. gl. Grada Kutjeva“, br. 4/09 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Kutjeva na 19. sjednici
održanoj dana 01. rujna 2020. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke
o izvršavanju Proračuna Grada Kutjeva za 2020. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom dopunjuje se i mijenja Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kutjeva za 2020. godinu
(„Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj 6/19).
Članak 2.
Iza članka 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kutjeva za 2020. godinu, dodaje se članak 17. A, koji
glasi:
Članak 17. A
Tekuće otplate glavnice duga po osnovi zaduživanja, iskazane u Računu financiranja Proračuna u iznosu
4.319.000,00 kn, s pripadajućim kamatama, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim
rashodima i izdacima.
U Proračunu za 2020.g., temeljem Odluke o zaduživanju Grada Kutjeva za realizaciju kapitalnih projekata
(Sl. glasnik Grada Kutjeva broj 2/20) , planirani su primici od dugoročnog zaduživanja do iznosa
4.319.000,00 kn sukladno dinamici realizacije kapitalnih projekata planiranih u Proračunu za 2020.g. i to:
1. Završetak radova na dječjem vrtiću „Grozdić“ u Kutjevu i
2. Izgradnja pristupne ceste, ul. Vrtićka sa pripadajućom pješačkom stazom i javnom rasvjetom.
Dugoročno zaduživanje iz stavka 2. Ovoga članka planira se realizirati u 2020.g. u cijelosti.
Očekivani iznos ukupnog duga po osnovi kredita Grada na kraju 2020.g. iznositi će 4.319.000,00 kn.
Članak 3.
Članak 17. A dodan je u svrhu reguliranja predmetne Odluke s dinamikom realizacije kapitalnog projekta
planiranog u Proračunu za 2020. godinu, a tiče se planiranog zaduživanja Grada Kutjeva temeljem Odluke o
zaduživanju Grada Kutjeva za realizaciju kapitalnih projekata („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj 2/20),
za završetak radova na novom dječjem vrtiću te za izgradnju pristupne ceste s pripadajućom pješačkom stazom
i javnom rasvjetom.

Članak 4.
Ostale odredbe Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kutjeva za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada
Kutjeva“, broj 6/19) ostaju nepromijenjene i dalje se primjenjuju.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“.
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KLASA: 400-06/20-01/01
URBROJ: 2177/06-03/1-20-01
Kutjevo, 01. rujna 2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA
Predsjednik
Ivica Ribičić, v.r.

Na temelju članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”
broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Grozdić Kutjevo, a sukladno čl. 38, 39. i
40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Gradsko vijeće Grada
Kutjeva, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 01. rujna 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o imenovanju ravnateljice ustanove Dječji vrtić „Grozdić“ Kutjevo
I.
Na temelju provedenog javnog natječaja, objavljenog u „Narodnim novinama“, br. 85/20, i na temelju
prijedloga Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Grozdić Kutjevo, za ravnateljicu Dječjeg vrtića Grozdić Kutjevo
imenuje se Marijana Marković iz Kutjeva, Kralja Petra Svačića 7, OIB: 71404046985.
II.
Utvrđuje se da mandat ravnateljice imenovane u članku I. ove Odluke traje četiri godine, uz mogućnost
ponovnog izbora, a teče od 01. rujna 2020. godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Kutjeva.

KLASA: 021-05/20-01/04
URBROJ: 2170-01-16-00-20-1
Kutjevo, 01. rujna 2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA
Predsjednik
Ivica Ribičić, v.r.
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Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08
i 127/19), članka 5. Statuta Dječjeg vrtića Grozdić Kutjevo, a sukladno čl. 32. Statuta Grada Kutjeva („Službeni
glasnik Grada Kutjeva“, broj 4/09, 2/13, 8/13 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Kutjeva, na svojoj 19. sjednici
održanoj dana 01. rujna 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o promjeni sjedišta ustanove Dječji vrtić „Grozdić“ Kutjevo
I.
Ovom Odlukom mijenja se sjedište ustanove Dječji vrtić „Grozdić“ Kutjevo, s dosadašnje adrese
Kutjevo, Republike Hrvatske 109, na novu adresu Kutjevo, Vrtićka ulica 4.
II.
Na temelju ove Odluke poduzet će se sve potrebne radnje za upis promjene sjedišta ustanove kod
Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Kutjeva.

KLASA: 021-05/20-01/05
URBROJ: 2170-01-16-00-20-1
Kutjevo, 01. rujna 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 19. sjednici održanoj 01.
rujna 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) i
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, br. 1/20).
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Navedena Odluka mijenja se temeljem pisanog naputka Ministarstva pravosuđa i uprave, a tiče se
potrebe sistematizacije privremenih poslova (poslovi na određeno vrijeme), a za kojima se periodično pojavljuje
potreba u sklopu provedbe projekata financiranih od strane Europske unije (npr. projekt „Zaželi 2“).
Članak 2.
Iza članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Grada Kutjeva i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva, dodaje se članak 2.a, koji glasi:
„Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva, koji
se u službu primaju na određeno vrijeme uslijed povećanja opsega posla – privremeni poslovi preko projekata
financiranih od strane Europske unije, određuju se kako slijedi:
R.br. NAZIV
MJESTA

RADNOG Kategorija Potkategorija

Razina/Klas. Koeficijent
rang

1.

Viši stručni suradnik –
voditelj projekta

II.

Viši stručni suradnik

-

2.

Stručni
suradnik
koordinator projekta

III.

Stručni suradnik

-

3.

Referent – administrator
projekta

III.

Referent

-

–

6.

2,50

8.

2,10

11.

1,60

Članak 3.
Ostale odredbe Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Grada Kutjeva ostaju nepromijenjene te se i dalje primjenjuju.
Članak 4.
Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva stupa na snagu 8. dan od dana objave u „Službenom glasniku
Grada Kutjeva“.

KLASA: 120-02/20-01/02
URBROJ: 2177/06-02-20-01
Kutjevo, 01. rujna 2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA
Predsjednik
Ivica Ribičić, v.r.
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Na temelju članka 46. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj 4/09, 2/13, 8/13 i
4/18), članka 3. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika Dječjeg
vrtića Grozdić („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj 4/20), gradonačelnik Grada Kutjeva dana 31. kolovoza
2020. godine donosi slijedeću:
ODLUKU
o visini osnovice za obračun plaće djelatnika Dječjeg vrtića Grozdić
Članak 1.
Osnovica za obračun plaće djelatnika Dječjeg vrtića Grozdić, kojima se sredstva za plaće osiguravaju u
gradskom proračunu, utvrđuje se u iznosu od 3.150,00 kuna bruto, a obračun plaća primjenom ove osnovice
počinje od 01. rujna 2020. godine.
Članak 2.
Razlog za donošenje ove Odluke je namjera osnivača javne ustanove dječji vrtić da se osnovica za
obračun plaće za djelatnike dječjeg vrtića, kao proračunskog korisnika, izjednači sa osnovicom za obračun plaće
za djelatnike Jedinstvenog upravnog odjela Osnivača.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke, za djelatnike dječjeg vrtića kao proračunske korisnike prestaje važiti
Odluka o visini osnovice za obračun plaće korisnika gradskog proračuna („Službeni glasnik Grada Kutjeva“,
broj 1/17).
Članak 4.
Pravni temelj za Odluku sadržanu u članku 1. je Pravilnik o radu za službenike i namještenike u
Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“, broj 3/17), odnosno njegov
članak 52. koji propisuje način, rokove i iznose za isplatu naknade iz članka 1. ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Kutjeva“.
KLASA: 120-01/20-01/01
URBROJ: 2177/06-01-20-01
Kutjevo, 31. kolovoza 2020.
Gradonačelnik
Josip Budimir, mag.oec., v.r.
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