ZAPISNIK
sa 12. Sjednice Općinskog Vijeća dana 17. travnja 2015.g.
u Lovačkom domu Kaštel u 11:30 h
Prisutni: A. Varga, Ž. Brajković, M. Grgić, Ž. Mileusnić, G. Alavanja, Ž. Kanižaj, Z. Hlatki,
M. Dubravac, I. Jerković
Odsutni: D. Lenće, D. Valečić, R. Dabić, Z. Klimeš, D. Talan
Ostali prisutni: J. Stjepanović – načelnik, V. Pihir; S. Nehvatal – zamjenici načelnika; T.
Turbeki, A. Župljanin – djelatnica na stručnom osposobljavanju; S. Ilinović – vježbenik

Dnevni red:
1. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Općini
Dežanovac
2. Odluka o usvajanju financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Dežanovac

Gosp. Predsjednik pozdravlja prisutne te predlaže dnevni red koji se usvaja jednoglasno.
1. Odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Općini
Dežanovac obrazložila je Slađana Ilinović.
Načelnik je donio novi Pravilnik o unutarnjem redu u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Dežanovac jer je bilo potrebno uskladiti radna mjesta službenika i
namještenika sa Zakonom i Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta službenika i
namještenika. Obzirom na doneseni Pravilnik i donesenu Odluku o visini osnovice
službenika i namještenika potrebno je donijeti i Odluku o koeficijentima za
Pravilnikom utvrđena radna mjesta.
Prema tome za Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dežanovac
predlaže se koeficijent 1,30, za samostalnog upravnog referenta predlaže se
koeficijent 1,25, za višeg referenta za financije i računovodstvo predlaže se
koeficijent 1,15, za namještenike II. potkategorije - komunalni djelatnik predlaže
se koeficijent 1,05 i za namještenike II. potkategorije - čistačica predlaže se
koeficijent 1,00.
Odluka se daje na glasanje.
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika usvaja se
jednoglasno.
2. Odluku o usvajanju financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Dežanovac
obrazložio je Slavko Nehvatal.
Obzirom da je Vatrogasna zajednica Općine Dežanovac korisnik sredstava
Općinskog proračuna, dužna je dati na uvid Općinskom Vijeću utrošak sredstava.

Prihodi iz proračuna Općine Dežanovac za Vatrogasnu zajednicu u 2014.g koji su
doznačeni na žiroračun Vatrogasne zajednice iznosili su 33.200,00 kuna, dok su
sredstva doznačena plaćenim računima Ugovora o cesiji iznosili 6.241,41 kuna.
Sredstva su utrošena su za nabavku i popravak vatrogasne oprema i vozila svoje
članice, tj. dobrovoljna vatrogasna društva. Obrazloženje Izvješća priloženo je uz
Odluku.
Odluka se daje na usvajanje.
Odluka o financijskom izvješću Vatrogasne zajednice Općine Dežanovac usvaja se
jednoglasno.
Sjednica završila u 12:00 h
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