RB
1.
2.

3.

ZADAĆE

PLAN RADA UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO U 2020.
ROKOVI
NOSITELJ

Priprema izmjena i dopuna Proračuna za 2020. za razdjel
Odjela
Izrada nacrta programa Proračuna za razdjel Ureda za
2021. i projekcije za 2022./2023. g. prema Smjernicama
UOFDD
Izrada prijedloga programa Proračuna za razdjel Ureda za
2021. i projekcije za 2022./2023. g.

5.

Sastavljanje, ažuriranje i praćenje provedbe Plana nabave
UO
Ocjenjivanje službenika UO za 2019. godinu

6.

Vođenje evidencije prisutnosti na poslu

7.

Provedba Plana i Programa održavanja javnih i zelenih
površina

4.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pročelnik Odjela

lipanj

gradonačelnik, UOFDD, Kongresni Ured

Pročelnik Odjela

rujan

gradonačelnik

Pročelnik Odjela

listopad

gradonačelnik

Pročelnik Odjela

kontinuirano

službenici Odjela

pročelnik UO, voditelji odsjeka

31.03.2020.

Upravni odjel za upravu

Pročelnik UO, Voditelj Odsjeka za
komunalno i prometno redarstvo

kontinuirano

službenici Odjela

kontinuirano

GKP Čakom d.o.o., službenici odjela

kontinuirano

Ugovorni izvoditelj, službenici odjela

Pročelnik UO, voditelj odsjeka za
održavanje k.i.
Pročelnik UO, voditelj odsjeka za
Održavanje nerazvrstanih cesta
održavanje k.i.
Zaprimanje zahtjeva i izdavanje Rješenja o oslobađanju Pročelnik Odjela, referent za komunalnu
plaćanja komunalne naknade
naknadu
Izdavanje rješenja i uplatnica za komunalnu naknadu za Pročelnik Odjela, referent za komunalnu
naknadu
2020. godinu, fizičke i pravne osobe
Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infr. za 2019. godinu

SURAĐUJU

Pročelnik Odjela, voditelj Odsjeka za
gradnju k.i.

Izvješće o ostvarenju Programa održavanja kom. infrastr. Pročelnik Odjela, voditelj Odsjeka za
za 2019. godinu
održavanje k.i.
Pročelnik Odjela, voditelj Odsjeka za
Prijedlozi izmjena i dopuna Programa gradnje kom.
gradnju i voditelj odsjeka za održavanje
infrastrukture i Programa održavanja za 2020. godinu
k.i.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja kom. infr. pročelnik UO, voditelj odsjeka za gradnju
za 2021. godinu
k.i.
pročelnik UO, voditelj odsjeka za
Prijedlog Programa održavanja kom. infr. za 2021. godinu
održavanje k.i.
Voditelj Odsjeka za komunalno i
Poslovi iz područja civilne zaštite Grada Čakovca
prometno redarstvo
Izvješće o ostvarenju Plana gospodarenja otpadom za
Voditelje Odsjeka za komunalno i
2019. god.
prometno redarstvo

kontinuirano
kontinuirano

28.02.2020.

službenici odjela

28.02.2020.

službenici odjela

prema rebalansnoj
dinamici

službenici odjela

listopad

gradonačelnik

listopad

gradonačelnik

prema potrebi

gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika

31.03. 2020.

službenici odjela, GKP Čakom d.o.o.

18.

Donošenje rješenja o utvrđivanju komunalne naknade i Pročelnik Odjela, referent za komunalnu
naknadu
ažuriranje evidencije komunalne naknade

po potrebi

Pripreme za utvrđivanje spomeničke rente, donošenje
19. rješenja o spomeničkoj renti te oslobađanja od obveze
po zahtjevima

Pročelnik Odjela, referent za komunalnu
naknadu

po potrebi

Upravni odjel za prostorno uređenje i europske
fondove

20.

Pročelnik Upravnog odjela, stručni
suradnik za gradnju objekata komunalne
infrastrukture

kontinuirano, po
zahtjevima

službenici odjela, Upravni odjel za prostorno uređenje i
europske fondove

Pročelnik Upravnog odjela, stručni
suradnik za gradnju objekata komunalne
infrastrukture

kontinuirano

Voditelj Odsjeka za komunalno i
prometno redarstvo

kontinuirano

službenici odjela

kontinuirano

službenici odjela

21.

Donošenje rješenja za komunalni doprinos

Donošenje rješenja o obvezi priključka na kom.
Infrastrukturu

22. Poslovi u vezi koncesija za dimnjačare

Rješavanje zahtjeva za (izdavanje odobrenja) zauzimanje
Voditelj Odsjeka za komunalno i
javnih površina radi obavljanja djelatnosti, za održavanje
prometno redarstvo i voditelj odsjeka za
23.
manifestacija, uređenje kolnih ulaza, prometovanje N.C.,
održavanje k.i.
promet u mirovanju
24. Obavljanje poslova zaštite na radu

Voditelj Odsjeka za
prometno redarstvo

komunalno

i

Nadzor nad provođenjem gradskih odluka, poslovi
upravljanja prometom, nadzora i premještanja
nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, donošenje
25.
rješenja, vođenje prekršajnog postupka u 1. stupnju,
poduzimanje drugih propisanih mjera za otklanjanje
uočenih protupravnosti,dostava pismena.

voditelji Odsjeka i referenti - prometni i
komunalni redari

Izdavanje suglasnosti i rješenja za zauzimanje javne
26. površine- građevinski radovi, prekomjerne uporaba
nerazvrstanih cesta i raskopa nerazvrstanih cesta

Pročelnik Odjela, voditelj Odsjeka za
održavanje k.i.

kontinuirano

kontinuirano

GKP Čakom d.o.o.

kontinuirano, po
zahtjevima stranaka

pročelnik UO, voditelji Odsjeka

