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1. Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”
broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 –
Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09), i članka 29. Statuta Općine Čačinci ("Službeni vjesnik" broj
05/09 i 02/10), Općinsko vijeće Općine Čačinci na 18. sjednici održanoj 04.04.2012. godine,
donijelo je

PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Čačinci u 2012. godini za:
- javne površine
- javnu rasvjetu
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.
Članak 2.
Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i
uređaja iz članka 1. ove Odluke, te iskaz potrebnih financijskih sredstava za provedbu i
ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.
Članak 3.
Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture podrazumijeva se građenje novih,
te rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebnih za
obavljanje komunalnih djelatnosti, kada se zemljište uređuje u cilju njegovog osposobljavanja
za građenje i rekonstrukciju stambenih, poslovnih ili drugih građevinskih objekata.
Članak 4.
Standardi izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuju se u okviru
normativa, a količina prema materijalnim mogućnostima.
Članak 5.
Sukladno planiranim prihodima izvršit će se gradnja, rekonstrukcija i investicijsko održavanje
slijedećih projekata s procjenom troškova:
- Za uređenje javnih površina (staze i pješački prijelazi) na Trgu dr. F. Tuđmana planira se
utrošiti 65.000,00 kuna i to za nabavu opločnika, ivičnjaka te ostalog potrebitog materijala.
Izvor sredstava je komunalna naknada.
Rok za završetak radova je listopad 2012. godine.
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- Za vanjsku rasvjetu će se utrošiti 100.000,00 kuna i to za nabavku novih rasvjetnih tijela te
ostalog potrebitog materijala kao što su stezaljke, kablovi i sl., dok će se sa 80.000,00 kuna
sufinancirati izgradnja niskonaponske mreže u naselju Paušinci.
Rok za završetak navedenih radova je lipanj 2012. godine.
- Za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda odnosno za nastavak radova na izgradnji druge
faze kanalizacije u mjestu Čačinci iz proračuna se planira izdvojiti 100.000,00 kuna dok će
Hrvatske vode za tu namjenu izdvojiti 900.00,00 kuna, a rok za završetak ove faze je listopad
2012. godine.
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku" Općine Čačinci.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAČINCI

Klasa:360-01/12-01/01
Urbroj:2189/14-01-04/12-1
Čačinci, 04.04.2012.

Predsjednik
Miroslav Buneta, iur., v.r.

_____________________________________________________
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2.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03. –
pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.) i članka 29. Statuta općine Čačinci
(„Službeni glasnik“ općine Čačinci 05/09. i 02/10.) Općinsko vijeće općine Čačinci na 18.
sjednici održanoj 04.04. 2012. godine donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
u 2012. godini za komunalne djelatnosti
koje se financiraju iz komunalne naknade
Članak 1.
Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini za komunalne
djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora predviđenih
za te namjene utvrđuje se ukupan iznos sredstava namijenjenih održavanju komunalne
infrastrukture, izvori tih sredstava i njihov predvidiv raspored na pojedine komunalne
djelatnosti.
Članak 2.
Utvrđuje se ukupan iznos sredstava namijenjenih financiranju Programa u iznosu od
911.800,00 kuna.
Predvidivo učešće komunalne naknade u financiranju ovog Programa iznosi 500.000,00 kuna.
Ostali proračunski prihodi iz kojih će se financirati ovaj Program iznose 411.800,00 kuna.
Članak 3.
Utvrđuje se raspored sredstava namijenjenih financiranju Programa na pojedine komunalne
djelatnosti kako slijedi:
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Komunalna djelatnost
Održavanje čistoće – čišćenje javnih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta i kanala
Održavanje groblja
Održavanje javne rasvjete
Deratizacija
Zimska služba
Ukupno:

Iznos u kunama
90.000,00
150.000,00
78.000,00
493.800,00
75.000,00
25.000,00
911.800,00

Članak 4.
Okvirni opseg radova te dinamika provođenja aktivnosti za djelatnosti iz članka 3. ovog
Programa utvrđena je detaljnim rasporedom sredstava za održavanje komunalne
infrastrukture, koji je sastavni dio ovog Programa.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ općine Čačinci, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine zaključno sa 31. prosinca 2012. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAČINCI
Klasa: 360-01/12-01/03
Urbroj: 2189/14-01-01/12-1
Čačinci, 04.04.2012.

Predsjednik
Miroslav Buneta, iur., v.r.

____________________________________________

3.
Na temelju Odluke o načinu dodjele počasti, javnih priznanja i nagrada općine
Čačinci („Službeni glasnik“ br. 1/03) te članka 29. Statuta općine Čačinci („Službeni glasnik“
br. 05/09 i 02/10), Općinsko vijeće općine Čačinci na 18. sjednici održanoj 04.04.2012.
godine, donijelo je
ODLUKU
o dodjeli priznanja općine Čačinci
Članak 1.
U prigodi obilježavanja Dana općine 16. travnja, predlaže se dodjela ZAHVALNICE općine
Čačinci:
1. Josip Betlehem – za dugotrajnije javno djelovanje u humanitarnim udrugama.
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Članak 2.
Predlaže se dodjela PLAKETE općine Čačinci:
1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Čačinci - za osobite uspjehe u razvoju društvenih
odnosa, zaštite od požara i civilne zaštite posebno značajnih za Općinu Čačinci.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ČAČINCI

Klasa:060-01/12-01/01
Urbroj: 2189/14-01-01/12-2
Čačinci, 04.04.2012.

Predsjednik
Miroslav Buneta, iur., v.r.

__________________________________________________
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4.
Na temelju članka 29. Statuta općine Čačinci („Službeni glasnik“ općine Čačinci br.
05/09 i 02/10) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Čačinci („Službeni
glasnik“ općine Čačinci br. 05/11.) Općinsko vijeće općine Čačinci na svojoj 18. sjednici,
održanoj 04.04.2012. godine donosi

ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih općine Čačinci

I.
U Savjet mladih općine Čačinci imenuju se:
1. Ana Štefičar, Čačinci, Mlinska 12,
2. Valentina Kralj, Paušinci, Josipa Jurenca 53,
3. Marijan Marčinković, Bukvik, Ivice Takača 18,
4. Jurica Nikšić, Čačinci, Braće Radića 47,
5. Ivan Biondić, Čačinci, Radnička 20.

II.
Mandat članova Savjeta mladih općine Čačinci je 2 godine.
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III.
Djelokrug rada Savjeta mladih propisan je odredbama Odluke o osnivanju Savjeta mladih
Općine Čačinci («Službene novine» općine Čačinci br. 05/11.).

IV
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku» općine Čačinci.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAČINCI

Klasa:021-06/11-01/01
Urbroj:2189/14-01-01/11-3
Čačinci, 04.04.2012.

Predsjednik
Miroslav Buneta, iur., v.r.

__________________________________________________

5.
Na temelju članka 11. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske
potpore učenicima i studentima („Službeni glasnik“ broj 4/06), te članka 29. Statuta općine
Čačinci («Sl. glasnik» broj 05/09 i 02/10), Općinsko vijeće općine Čačinci na 18. sjednici
održanoj 04.04.2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o dodjeli studentskih stipendija
u akademskoj godini 2011./2012.

Članak 1.
Temeljem raspisanog natječaja za dodjelu studentskih stipendija općine Čačinci za
akademsku godinu 2011/2012., od 13.12.2011. godine, dodjeljuju se studentske stipendije
studentima koji ispunjavaju uvjete propisane natječajem.
Studentske stipendije u iznosu od 400,00 kn mjesečno dodjeljuju se studentima:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IVAN ŠTEFOK, Čačinci, Vinogradska 27
JOSIP KATALINIĆ, Čačinci, Kolodvorska 28
GABRIJELA SMOKROVIĆ, Čačinci, Ravna 63
MAJA MILINKOVIĆ, Čačinci, Glavna 2
MATKO MARŠIĆ, Čačinci, M. Gupca
IVA ŠTEFOK, Čačinci, Kolodvorska 48
MARINA SODAR, Čačinci, P. Preradovića 23
TONI ŠKILJIĆ, Bukvik, Omera Šilovića 12
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Članak 2.
Stipendije se dodjeljuju i isplaćuju za period 01.10.2011. do 31.07.2012. godine.
Članak 3.
Studenti kojima je odobrena stipendija dužni su potpisati Ugovor o korištenju stipendije u
roku 8 dana od dana primitka obavijesti o dodjeli stipendije.
Članak 4.
Ugovore o stipendiranju za školovanje studenata iz članka 1. ove Odluke potpisat će Mirko
Mališ, načelnik općine Čačinci.
Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Čačinci.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku» općine
Čačinci.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAČINCI
Klasa:604-02/11-01/01
Urbroj:2189/14-01-01/11-3
Čačinci, 04.04.2012.

Predsjednik
Miroslav Buneta, iur., v.r.
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6.
Na temelju članka 44. Statuta općine Čačinci («Službeni glasnik» broj 05/09 i 02/10),
Općinski načelnik općine Čačinci donosi

ODLUKU
o utrošku sredstava kapitalne potpore
iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu
Članak 1.

Financijska sredstva u iznosu od 252.945,22 kn doznačena županiji Virovitičkopodravskoj iz Državnog proračuna, a namijenjena općini Čačinci kao potpora, utrošiti će se u
izgradnju i opremanje športske dvorane u Čačincima te u modernizaciju komunalne
infrastrukture i to:
-

modernizacija i rekonstrukcija elektroenergetske mreže i javne rasvjete,
modernizacija i rekonstrukcija cesta,
modernizacija i rekonstrukcija otvorenih odvodnih kanala,
modernizacija i rekonstrukcija poljskih putova.
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Članak 2.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Čačinci da uputi zahtjev za isplatu
sredstava županiji Virovitičko-podravskoj uz koji se prilaže ova Odluka.

Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku“ općine Čačinci.

Klasa:400-01/12-01/01
Urbroj:2189/14-01-04/12-1
Čačinci, 23.04.2012.

Načelnik
Mirko Mališ, ing., v.r.
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