SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE
SATNICA ĐAKOVAČKA
broj 4

Satnica Đakovačka, 9. srpanj 2020. godine

Stranica 1

Službeni glasnik

broj 4

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
(Narodne novine broj:16/19.) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik
Općine Satnica Đakovačka broj:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka
na svojoj 27. sjednici održanoj dana 9.srpnja 2020.godine donosi
ODLUKU
o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Članak 1.
U Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:
1. SLAVKO SIČAJA - za predsjednika,
2. MIRKO LASLO za zamjenika predsjednika,
3. IVAN GALOVIĆ - za člana,
4. IVICA ŠALKOVIĆ - za člana,
5. IVICA KNEZIČIĆ - za člana.
Članak 2.
Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke obavlja sljedeće poslove:
- utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje Općine Satnica Đakovačka,
- unosi podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta,
- unosi i prosljeđuje putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom povjerenstvu,
- raspoređuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih
nepogoda oštećenicima,
- prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od
prirodnih nepogoda sukladno Zakonu,
- izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i
djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavlja ih Županijskom povjerenstvu putem
Registra šteta,
- surađuje sa županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona,
- donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti,
- obavlja druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim povjerenstvom.
Članak 3.
Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Članak 4.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Satnica
Đakovačka.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:5/17.).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

Stranica 2

Službeni glasnik

broj 4

Klasa:320-12/20-01/1
Urbroj:2121/06-02/20-1
Satnica Đakovačka, 9.srpnja 2020.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i članka 31. Statuta
Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 1/09., 1/13., 1/18. i
1/20.) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 27. sjednici održanoj dana 9.srpnja 2020.
godine donijelo je
I. Izmjene i dopune Pravilnika
o ocjenjivanju službenika i namještenika
Članak 1.
U članku 18. Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika (Službeni glasnik Općine Satnica
Đakovačka broj:1/20.) stavak 1. briše se.
Članak 2.
Članak 2. briše se.
Članak 3.
Članak 15. briše se.
Članak 4.
Članak 16. briše se.
Članak 5.
Članak 17. briše se.
Članak 6.
Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasniku
Općine Satnica Đakovačka.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:023-01/20-01/4
Urbroj:2121/06-02/20-1

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.

Satnica Đakovačka, 9.srpnja 2020.

Stranica 3

Službeni glasnik

broj 4

Na temelju članka 110. stavka 1. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj:125/19) i članka 31.
Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/09., 1/13.,
1/18. i 1/20.) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 27. sjednici održanoj dana 9.srpnja
2020.godine donosi
ODLUKU
o financiranju Područne vatrogasne zajednice općina Đakovštine
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se godišnji iznos od 7.000,00 kuna, za financiranja rada Područne vatrogasne
zajednice općina Đakovštine (dalje u tekstu: Vatrogasna zajednica) te opremanja njezinih članica.
Članak 2.
Vatrogasna zajednica u svojoj nadležnosti obavlja slijedeće poslove:
– oblikuje vatrogasni sustav grada, područja odnosno općine sukladno vatrogasnom planu
– potiče aktivnosti u pogledu poboljšanja stanja zaštite od požara i provedbe vatrogasne djelatnosti
– priprema i provodi zadaće iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
– zastupa interese vatrogastva područja za koje je osnovana
– vodi i redovito obnavlja baze podataka te očevidnika koje vatrogasna zajednica grada, područja
odnosno općine prikuplja u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih temeljem ovoga
Zakona
– sudjeluje u izradi prijedloga strategija, studija, smjernica, programa i provedbenih planova
– organizira i provodi vatrogasna natjecanja
– organizira javna savjetovanja i stručne skupove
– provodi prekograničnu suradnju u području vatrogastva
– koordinira aktivnosti oko uključivanja vatrogasnih postrojbi u sustav civilne zaštite
– obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim propisima.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:214-01/20-01/15
Urbroj:2121/06-02/20-1
Satnica Đakovačka, 9.srpnja 2020.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.

Stranica 4

Službeni glasnik

broj 4

Temeljem članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. 19/13.,
137/15., 123/17. i 98/19. – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka
(Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), na svojoj 27.
sjednici održanoj 9.srpnja 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka, donosi

ODLUKU
o novčanoj pomoći obitelji Dore Herceg
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos jednokratne novčane pomoći za podmirenje troškova
nabave sustava za prijevoz putnika i osobe u invalidskim kolicima u iznosu od 30.000,00
kuna.
Članak 2.
Sredstva za namjenu opisanu u članku 1. ove Odluke uplatit će se u korist Dore Herceg iz
Satnice Đakovačke, Bana Jelačića 91, na račun HR8923900013200696308 otvoren kod
poslovne banke Hrvatska poštanska banka.
Članak 3.
Sredstva za isplatu novčane pomoći iz članka 1. ove Odluke osigurana su Proračunom Općine
Satnica Đakovačka za 2020.godinu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Satnica Đakovačka.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:551-06/20-01/61
URBROJ:2121/06-02/20-1
Satnica Đakovačka, 9.srpnja 2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.

Stranica 5

Službeni glasnik

broj 4

Temeljem članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. 19/13.,
137/15., 123/17. i 98/19. – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka
(Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), na svojoj 27.
sjednici održanoj 9.srpnja 2020.godine, Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka, donosi

ODLUKU
o novčanoj pomoći obitelji Grubešić
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos jednokratne novčane pomoći za podmirenje troškova
pogreba i nabave pogrebne opreme u iznosu od 6.648,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva za namjenu opisanu u članku 1. ove Odluke uplatit će se na ime preminulog Boška
Grubešić iz Gašinaca, Kralja Tomislava 16, u korist pružatelja usluge Đanić, obrt za
komunalne i pogrebne usluge, Ante Starčevića 24, Satnica Đakovačka, vlasnik Mirko Đanić,
OIB:71850078196, putem narudžbenice.
Članak 3.
Sredstva za isplatu novčane pomoći iz članka 1. ove Odluke osigurana su Proračunom Općine
Satnica Đakovačka za 2020.godinu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Satnica Đakovačka.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:551-06/20-01/60
URBROJ:2121/06-02/20-01
Satnica Đakovačka, 9.srpnja 2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.

Stranica 6

Službeni glasnik

broj 4

Na temelju članka 35. stavak 8. i članka 391. stavak 1. i 4. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima (Narodne novine broj:91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00.,
114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12 i 152/14.) i članka 31. Statuta
Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/09., 1/13.,
1/18. i 1/20.), te Zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Satnica Đakovačka
(Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:7/16.) općinsko vijeće Općine Satnica
Đakovačka na svojoj 27. sjednici održanoj dana 9.srpnja 2020. godine donosi
ODLUKU
o pokretanju postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Satnica Đakovačka u k.o.
Gašinci i k.o. Satnica Đakovačka
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se postupak prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Satnica
Đakovačka, na području katastarske općine Gašinci.
Članak 2.
Nekretnine koje su predmet prodaje su:
1. kč.br.37., k.o. Gašinci, vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 28/42,
ukupne površine oranica 626 m2
2. kč.br.275., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 2/40,
ukupne površine voćnjak 4689 m2
3. kč.br.248., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/13,
ukupne površine oranica 907 m2 i voćnjak površine 1578 m2
4. kč.br.167., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 4/12,
ukupne površine oranica 833 m2 i voćnjak površine 660 m2
5. kč.br.192., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/1,
ukupne površine dvorište 636 m2 , izgrađeno zemljište površine 54 m2 i izgrađeno zemljište
površine 11 m2
6. kč.br.60., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/1,
ukupne površine voćnjak 399 m2 i livada 1016 m2
7. kč.br.557., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 2/3,
ukupne površine oranica 3185 m2
8. kč.br.124., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/1,
ukupne površine vrt 349 m2, voćnjak 809 m2, dvorište 518 m2, izgrađeno zemljište 135 m2,
izgrađeno zemljište 34 m2, izgrađeno zemljište 25 m2
9. kč.br.249., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/3,
ukupne površine voćnjak 1071 m2 , livada površine 5154 m2 , izgrađeno zemljište 210 m2
10. kč.br.290., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/1,
ukupne površine oranica 1278 m2,
11. kč.br.31., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/1,
ukupne površine vrt 1130 m2
12. kč.br.276., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/1,
ukupne površine vrt 417 m2 , voćnjak površine 1938 m2
13. kč.br.128/2., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/1,
ukupne površine vinograd 861 m2
14. kč.br.457/2., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/1,
ukupne površine oranica 2345 m2
15. kč.br.155., k.o. Satnica Đakovačka vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/3
ukupne površine oranice 2457 m2

Stranica 7

Službeni glasnik

broj 4

Članak 3.
Početna cijena nekretnina iz članka 2. ove Odluke utvrđena je u iznosu 1 kn / m2 .
Članak 4.
Nakon objave javnog natječaja za prodaju nekretnina iz članka 2. ove Odluke, odluku o
odabiru kupaca donijeti Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka, na temelju dostavljenih
podataka Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje i davanja u zakup nekretnina u
vlasništvu općine.
Članak 5.
Zadužuje se Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje i davanja u zakup nekretnina u
vlasništvu općine za pripremu teksta i provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina iz
članka 2. ove odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Satnica Đakovačka.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:944-01/20-01/2
Urbroj:2121/06-02/20-1
Satnica Đakovačka, 9.srpnja 2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Temeljem članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka
broj:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 27. sjednici
održanoj dana 9.srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju visine naknade za korištenje Doma kulture u Satnici Đakovačkoj
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za korištenje Doma kulture u Satnici Đakovačkoj, na
adresi Ante Starčevića 28, kč.br.392, k.o.Satnica Đakovačka.
Članak 2.
Visina naknade za korištenje dijela objekta, osim ureda koje koristi općinska uprava, iz članka 1.
utvrđuje se u slijedećim iznosima:
- za održavanje svadbenih svečanosti
- za održavanje prigodnih svečanosti

- 3.000,00 kuna,

Stranica 8

Službeni glasnik

(svatovi samo ručak, konferencije, seminari)
- 1.500,00 kuna,
- za održavanje karmina, krizma, pričesti, manje svečanosti
-

broj 4

200,00 kuna.

Članak 3.
Prava i obveze korisnika prostora Doma kulture urediti će se ugovorom. Korisnici prostora ne mogu
koristiti prostor radi smostalnog pripremanja hrane.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju visine naknade za korištenje
Doma kulture u Satnici Đakovačkoj (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:8/98. i 2/05.)
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasnik Općine Satnica
Đakovačka.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:940-01/20-01/4
URBROJ:2121/06-02/20-1
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Satnica Đakovačka, 9.srpnja 2020.
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Temeljem članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka
broj:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 27. sjednici
održanoj dana 9.srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju visine naknade za korištenje Društvenog doma u Gašincima
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za korištenje Društvenog doma u Gašincima, na adresi
Stjepana Radića 70 a, kč.br.95, k.o.Gašinci.
Članak 2.
Visina naknade za korištenje dijela objekta, osim ureda koje koristi općinska uprava, iz članka 1.
utvrđuje se u slijedećim iznosima:
- za održavanje svadbenih svečanosti - 3.000,00 kuna,
- za održavanje prigodnih svečanosti
(svatovi samo ručak, konferencije, seminari)
- 1.500,00 kuna,
- za održavanje karmina, krizma, pričesti, manje svečanosti
Članak 3.

200,00 kuna.

Stranica 9

Službeni glasnik

broj 4

Prava i obveze korisnika prostora Doma kulture urediti će se ugovorom. Korisnici prostora ne mogu
koristiti prostor radi smostalnog pripremanja hrane.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju visine naknade za korištenje
Društvenog doma u Gašincima (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:2/15.)
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasnik Općine Satnica
Đakovačka.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:940-01/20-01/4
URBROJ:2121/06-02/20-1
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Satnica Đakovačka, 9.srpnja 2020.
Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Na temelju odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne
novine broj 10/97, 107/07 , 94/13 i 98/19) i odredbe članka 72. Statuta Dječjeg vrtića te sukladno
Statutu Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/09., 1/13.,
1/18. i 1/20.) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka, na svojoj 27. sjednici održanoj dana
9.srpnja 2020. donijelo je
ODLUKU
o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Petar Pan Satnica Đakovačka
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Petar Pan Satnica Đakovačka (u
daljnjem tekstu: Dječji vrtić) od roditelja – korisnika usluga. Odredbe ove Odluke na odgovarajući
način primjenjuju se i na skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić. Općina Satnica Đakovačka kao
osnivač osigurava sredstva za rad Dječjeg vrtića
Članak 2.
Dječji vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi
(u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih programa:
- redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece
rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program),
- programa predškole.
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Dječji vrtić može, pored programa iz stavka 1. ovoga članka, izvoditi i:
- programe ranog učenja stranih jezika te umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja (u
daljnjem tekstu: kraći programi),
- dodatne specifične sadržaje (sportske, umjetničke i druge sadržaje) u okviru redovitog programa iz
stavka 1. podstavka 1. ovoga članka,
- druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.
Članak 3.
Program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Petar Pan Satnica Đakovačka ostvaruje se u
petodnevnom radnom tjednu kao:
REDOVITI PROGRAM
10 – satni program (4 obroka: doručak, užina, ručak i užina)
5,5 – 6 – satni program (3 obroka: doručak, užina i ručak)
5 satni program (2 obroka: doručak i užina)
POSEBNI PROGRAM:
Program predškole se organizira u trajanju i prema rasporedu utvrđenom godišnjim planom i
programom rada Dječjeg vrtića Petar Pan Satnica Đakovačka.
Ostali programi ove Odluke se provode u trajanju i prema rasporedu utvrđenom godišnjim planom i
programom rada Dječjeg vrtića Petar Pan Satnica Đakovačka te interesom roditelja za pojedini
program.
Članak 4.
Sredstva za programe Dječjeg vrtića osiguravaju se:
-

u proračunu Općine Satnica Đakovačka

-

sudjelovanjem roditelja u financiranju dijela ekonomske cijene programa

Sufinanciranjem iz Državnog proračuna za
-

djecu pred polazak u školu
Članak 5.

Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ove Odluke, ekonomska cijena programa izračunava se na
osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog broja korisnika usluga programa Dječjeg
vrtića za kalendarsku godinu.
Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju troškove smještaja djece utvrđene
Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i to:
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1.Izdatke za zaposlenike:
-

brutto plaće

-

naknade i materijalna prava radnika

2.Prehranu djece
3.Uvjete boravka djece:
-

materijalne izdatke

-

energiju i komunalije

-

tekuće održavanje objekta i opreme

4.Nabavu namještaja i opreme
5.Nabavu sitnog inventara
Članak 6.
Roditelj – korisnik usluga sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića kako slijedi:
-

10 satni program (4 obroka) 700,00 kn

-

5,5 – satni program ( 3 obroka) 500,00 kn

-

5 satni program ( 2 obroka) 350,00 kn
Članak 7.

Roditelj – korisnik usluga uplaćuje mjesečnu cijenu usluga na žiro – račun Dječjeg vrtića.
Članak 8.
Dječji vrtić obračunava sudjelovanje roditelja – korisnika usluga Dječjeg vrtića u punoj mjesečnoj
cijeni usluga Dječjeg vrtića na temelju mjesečnih evidencija o prisutnosti djece u Dječjem vrtiću. Na
temelju obračuna iz stavka 1. ovog članka Dječji vrtić dostavlja račun svakom roditelju – korisniku
usluga najkasnije do 10-og dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
Roditelj – korisnik usluga dužan je platiti sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića
na temelju računa iz stavka 1. ovog članka najkasnije do 20-og u tekućem mjesecu.

Članak 9.
Roditelj – korisnik usluga ima pravo na umanjenje plaćanja mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića u
slijedećim slučajevima:
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Ako dijete ne koristi usluge vrtića zbog bolesti 20 dana i više, plaća se osnovna uplata 130,00 kn(OBAVEZNO - potvrdom liječnika koja se predaje odgojitelju prilikom dolaska u
vrtić, kojom se dokazuje pravo na umanjenu cijenu plaćanja)

-

Ako dijete koristi usluge vrtića u kontinuitetu do 11 dana u mjesecu, plaća se cijena usluge po
danima pohađanja, temeljem izvješća odgojitelja o polaženju djeteta).

-

Ako dijete ne koristi usluge vrtića zbog korištenja godišnjeg odmora roditelja bilo kada
tijekom godine (1 mjesec) ili tijekom ljetnih mjeseci (srpanj ili kolovoz), plaćaju se režijski
troškovi u iznosu od 130,00 kn

-

O izostanku djeteta iz vrtića tijekom mjeseca, roditelji – korisnici usluga su dužni obavijestiti
Vrtić do kraja tekućeg mjeseca. Za dijete koje ne pohađa vrtić, a nema opravdani razlog
(liječnička potvrda, korištenje godišnjeg odmora roditelja) plaća se puna mjesečna cijena
programa

-

Za prvo dijete korisnici plaćaju 100% cijene, a za svako daljnje dijete redovna mjesečna cijena
programa se umanjuje za 25%

-

Socijalno ugroženim roditeljima, sudjelovanje u cijeni programa Dječjeg vrtića može se
smanjiti od 30% do 50% na prijedlog Centra za socijalnu skrb

-

roditelj će dodatno snositi troškove za sljedeće aktivnosti u organizaciji Dječjeg vrtića:


poludnevni i cjelodnevni izlet (prijevoz autobusom, ulaznice i sl.)



gostovanje kazališnih skupina u Dječjem vrtiću



radionice i Programi izvedeni od strane vanjskih suradnika koji imaju dozvolu
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Članka 10.
Vrtić može ima pravo otkazati pružanje usluga korisniku usluga koji 2 mjeseca uzastopno ne plati
iznos sudjelovanja. Vrtić može otkazati pružanje usluga korisniku usluga u sljedećim slučajevima:
-nemarnog i neodgovornog odnosa korisnika usluga prema predškolskoj ustanovi (nepoštivanje
kućnog reda, neplaćanja iznosa sudjelovanja u cijeni programa) -ako u roku od 3 mjeseca od
početka pohađanja vrtića, stručna služba vrtića ocijeni da dijete nije spremno biti uključeno u
redoviti program vrtića, odnosno utvrdi poteškoće u razvoju kod djeteta, a nema mogućnosti
smještaja u posebne skupine.
Članak 11.
Vrtić zadržava pravo naplate nepodmirenih potraživanja putem suda.
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Članak 12.
Ako korisnik usluga ispisuje dijete iz vrtića, dužan je o tome obavijestiti Vrtić pisanim putem
najkasnije 15 dana prije ispisa, te podmiriti svoja zaostala dugovanja.
Članak 13.
Međusobna prava i obveze Dječji vrtić i roditelj – korisnik usluga uredit će posebnim Ugovorom o
neposrednim pravima i obvezama u ostvarivanju programa Dječjeg vrtića.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:601-01/20-01/3
Urbroj: 2121/06-02/20-1
Satnica Đakovačka, 9.srpnja 2020.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r.
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Temeljem članka 2. i članka 7. stavka 2. Pravilnika o smjernicama za izradu Procjena rizika od
katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, (Narodne novine broj:65/16) te članka 41. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni
glasnik Općine Satnica Đakovačka, broj:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.) Općinski načelnik Općine Satnica
Đakovačka donosi
ODLUKU
o izradi Procjene rizika od velikih nesreća
za područje Općine Satnica Đakovačka
I.
Sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Osječko-baranjske
županije, Klasa: 810-01/17-01/1, Urbroj: 2158/1-01-02-17-2 od 8. ožujka 2017. godine, Općina
Satnica Đakovačka pokreće postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine
Satnica Đakovačka.

II.
Procjenom iz članka 1. ove Odluke propisati će se i utvrditi metodologije za procjenjivanje rizika,
mjerila i način procjene posljedica i vjerojatnosti njihove pojave, te način prikazivanja procjene na
jednoobrazan i međusobno usporediv način.
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Istom će biti utvrđena i propisana sva ostala mjerila i postupci sukladno kriterijima iz Smjernica
navedenih u članku 1. Ove Odluke.
III.
Posebnom Odlukom Općinskog načelnika osnovat će se Povjerenstvo za izradu procjene rizika za
područje Općine Satnica Đakovačka
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Satnica
Đakovačka.

KLASA: 810-03/20-01/1
URBROJ: 2121/06-01/20-1
Satnica Đakovačka, 8.lipnja 2020.godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Šimić, v.r.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO- BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

KLASA:810-03/20-01/2
URBROJ: 2121/06-01/20-1
Satnica Đakovačka, 8.lipnja 2020..
Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od
katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (Narodne novine broj:65/16.) te članka 41. Statuta Općine Satnica
Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka, broj:1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.)
Općinski načelnik Općine Satnica Đakovačka donosi
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Povjerenstva za izradu
Procjene rizika od velikih nesreća
za područje Općine Satnica Đakovačka
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Članak 1.
Ovim Rješenjem imenuju se članovi Povjerenstva za izradu Procjene rizika od velikih nesreća
za područje Općine Satnica Đakovačka.
Povjerenstvo za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Satnica
Đakovačka je Radna skupina.
Članak 2.
Radna skupina sudjeluje u svim fazama izrade Procjene rizika od velikih nesreća te će u
procesu izrade dosljedno primjenjivati Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća
za područje Osječko-baranjske, Klasa:810-01/17-01/1, Urbroj:2158/1-01-02-17-2 od
08.ožujka 2017.
Članak 3.
Članovi radne skupine imenuju se s područja Općine Satnica Đakovačka te jedan predstavnik
Osječko-baranjske županije.
Ugovorom će se angažirati ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja
civilne zaštite, u svojstvu konzultanta.

Članak 4.
Za članove Povjerenstva za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine
Satnica Đakovačka imenuju se:
1. Božana Rogalo, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Satnica Đakovačka.
2. Ivan Žulj, službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Satnica Đakovačka,
3. Blaženka Valjetić, službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Satnica
Đakovačka,
4. Valentina Jug, zaposlena na radnom mjestu voditelja projekta u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Satnica Đakovačka
5. Predstavnik Osječko – baranjske županije.
Članovi će između sebe odabrati predsejdnika Povjerenstva za izradu Procjene rizika od
velikih nesreća za područje Općine Satnica Đakovačka.

Članak 5.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Satnica Đakovačka.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Šimić, v.r.
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