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Predgovor
Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
(„Narodne novine“, br. 123/17), tijela državne uprave prvi puta izrađuju i donose provedbene
programe. Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave su kratkoročni akti strateškog
planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog
akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave. Stoga, u
ovom provedbenom programu razrađene su mjere za provedbu ciljeva iz Nacionalne razvojne
strategije do 2030. godine. Time se osigurava koherentnost čitavog sustava planiranja javnih
politika na nacionalnoj razini.
Lokalni razvoj je jedno od najvažnijih pitanja u vršenju uloge lokalnih vlasti, jer građani u
svojoj lokalnoj zajednici stvaraju uvjete za život, rad, zapošljavanje, stambenu izgradnju
obrazovanje i zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi)
su u okviru svoje autonomije, ustanovljene Ustavom i Zakonom, odgovorne za lokalni,
ekonomski i infrastrukturni razvoj.
Također, odgovorne su za prostorno planiranje i upravljanje prirodnim dobrima, bogatstvima
u okviru svoje nadležnosti. Jedinice lokalne samouprave su, prema Europskoj povelji o
lokalnoj samoupravi, nosioci inicijative za ekonomski, infrastrukturni, kulturni i socijalni
razvoj. Prema članku 4. točka 2. Europske povelje o lokalnoj samoupravi, lokalne vlasti u
granicama zakona imaju puno diskreciono pravo “da provode svoje inicijative u vezi sa svim
stvarima koje nisu isključene iz njihove nadležnosti, niti stavljene u nadležnost neke druge
vlasti” .
Primjenom okvira strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH i jačanjem kapaciteta za
planiranje i provedbu javnih politika omogućit će se uvjeti za koordinirano usmjeravanje
resursa na ciljeve i mjere koje ostvaruju pozitivan društveni i gospodarski utjecaj na rast i
zapošljavanje, u korist razvoja Općine Čađavica.
Sukladno tome, Općina Čađavica u razdoblju 2021.-2025. svoje djelovanje usmjerit će na
provedbu mjera u okviru dvaprioriteta:
1. Unapređenje kvalitete života i stanovanja kroz razvoj infrastrukture i zaštite okoliša
2. Podizanje društvenog standarda stanovnika Općine
3. Razvitak konkurentnog i održivog gospodarstva
Učinkovitom provedbom mjera planiranih ovim Provedbenim programom Općina Čađavica
ćedati značajan doprinos ostvarenju ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine,
a uskladit će se s Strateškim programom Općine Čađavica za razdoblje 2021.-2025. kada isti
bude usvojen.
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1. Uvod
1.1. Djelokrug rada
Općina Čađavica je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga
u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom.Općina Čađavica u samoupravnom
djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana
i to osobito poslove koji se odnose na:
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
1.2. Vizija
Vizija razvoja Općine Čađavica do 2025. godine je sljedeća:
Općina Čađavica kao sredina dinamičnog i konkurentnog gospodarstva, očuvane
tradicijske i prirodne baština te razvijene komunalne i društvene infrastrukture, koja teži
stvaranju kvalitetnijih životnih uvjeta za svoje mještane u skladu s načelima održivog
razvoja.

1.3. Mandat i misija
Misija Općine Čađavica je osigurati uvjete za kvalitetan život na prostoru Općine težeći za
stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu
na kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Čađavica je efikasno,
pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira
područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi
svojih građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem
javnim dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim
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svojim aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina
Čađavica postane poželjno mjesto za rad i život.
Ovaj Provedbeni program donosi se za razdoblje od 2021. do 2025. godine i vrijedi za
mandatno razdoblje čelnika tijela.
1.4. Organizacijska struktura upravnih tijela JLS
Tijela Općine Čađavica su Općinsko vijeće i općinski načelnik.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi
odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom,
zakonom i Statutom. Općinsko vijeće Općine Čađavica ima 9 članova koji se biraju na način i
po postupku određenim posebnim zakonom. Općinsko vijeće Općine Čađavica ima
predsjednika i jednog potpredsjednika koji se biraju iz reda vijećnika, većinom glasova svih
članova Općinskog vijeća. Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način
konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti
vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, način i
postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, stalna radna tijela, njihov djelokrug i način
rada, postupak izbora i razrješenja, javnost rada, sudjelovanje građana na sjednicama,
osiguranje praćenja rasprave, stegovne mjere, održavanje reda na sjednici, te druga pitanja od
značaja za rad Općinskog vijeća. Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga
radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje
odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Općinskog vijeća, za praćenje izvršavanja odluka i
općih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja te za izvršavanje
određenih poslova i zadataka za potrebe Općinskog vijeća.
Radna tijela Općinskog vijeća su:
- Komisija za izbor i imenovanja,
- Odbor za Statut i Poslovnik
- Mandatna komisija.
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i
povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog
vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi
pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća. Sastav, broj članova, djelokrug i način
rada tih radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.
Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Mandat načelnika traje četiri
godine.Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u
njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine. Općinski
načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka
tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje
siječanj-lipanj tekuće godine. Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju
duže odsutnosti ili ako je općinski načelnik spriječen obavljati svoju dužnost.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i povjerenih poslova državne
uprave ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine. Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog
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upravnog odjela, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća. Jedinstvenim upravnim
odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.
Jedinstveni upravni odjel, u okviru svoga djelokruga, neposredno izvršava provođenje zakona
i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzima propisane mjere. Sredstva za rad
upravnih tijela, osiguravaju se u proračunu Općine.

Na području Općine Čađavica mogu se osnovati mjesni odbori kao oblik neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog
utjecaja na život i rad građana.

2. Opis izazova i razvojnih potreba
Za ocjenu stanja razvoja korišteni su i relevantni pokazatelji prikupljeni od mjerodavnih
institucija i ustanova (DZS, HGK, HZZ, HOK). Na temelju analize, odnosno pregleda stanja,
identificirani su trendovi i razvojni problemi Općine Čađavica u navedenim područjima.
Aktivnim sudjelovanjem dionika temeljenim na partnerskom pristupu postupno su se
izdvajale unutarnje snage i slabosti te vanjske prilike i prijetnje koje imaju značajan utjecaj na
razvoj Općine. SWOT analiza ilustrirala je snage i slabosti povezane s resursima i rezultatima
analize stanja te prilike i prijetnje povezane s vanjskim utjecajem okruženja.

PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

PROMET

Izgrađena infrastruktura temelj je kvalitete života stanovništva nekog područja i neophodan
preduvjet razvoja. Visoki stupanj izgrađenosti komunalne, prometne i društvene infrastrukture
omogućuje kvalitetniji komunalni standard, bolje uvjete života, ali i olakšava privlačenje
potencijalnih ulagača.
Područje općine Čađavica svojim prometno-zemljopisnim položajem predstavlja dio spoja
istočnog i zapadnog dijela Hrvatske. Prostorom općine prolazi postojeća državna cesta D-34,
ali su rubna područja ipak stagnirala u razvoju. Ta prostorna neravnoteža uvjetovala je slabiji
razvitak prometnog sustava (cestovne mreže) u rubnim područjima. Poboljšanje stanja
cestovne prometne infrastrukture, spada u glavne prioritete budući da su pojedine prometnice
neadekvatno osigurane i nepodobne za promet od nacionalnog značaja iako se sukladno
financijskim sredstvima kontinuirano ulaže u njihovo održavanje.
Okosnicu cestovnog prometa čini državna cesta D34 čija ukupna duljina na području općine
iznosi 11,08 kilometra. Na području općine razvijena je i mreža županijskih cesta čija ukupna
duljina iznosi 16,54 kilometra te su iste u nadležnosti Županijske uprave za ceste Virovitičkopodravske županije. Također, razvijena je i mreža lokalnih cesta koje povezuju naselja unutar
općine u dužini od 11,32 kilometara.
6

Tablica 1.: Cestovna mreža na području Općine Čađavica
Oznaka
ceste

Opis trase

Ukupna
dužina (km)

Državne ceste na području Općine Čađavica
Slatina (D69) – D. Miholjac – Josipovac (D2)

D34

11,08

Županijske ceste na području Općine Čađavica
ŽC4024

Suhopolje (D538) – Novaki – Sopje – Čađavica (D34)

6,27

ŽC4038

Čađavica (D34) – Mikleuš – Četekovac – Ž4253

7,03

ŽC4039

Čađavica (Ž4038) – Zvonimirovac (L40060)

3,24

Lokalne ceste na području Općine Čađavica
LC40041 Noskovci (Ž4024) - Starin (L40059)

4,02

LC40042 Ilmin Dvor – Čađavički Lug (D34)

1,70

LC40059 Vraneševci (D34) – Starin (D34)

2,67

LC40060 D. Bazije (Ž4038) – Zvonimirovac

2,93

Izvor: Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije, srpanj 2021.
U današnje vrijeme brzog napretka tehnologije i inovacija u svim sferama ljudskoga života,
bez razvijene infrastrukture teško je zamisliti ikakav razvoj i napredak. Infrastruktura
omogućuje kvalitetniji komunalni standard, bolje uvjete života lokalnog stanovništva, ali i
olakšava privlačenje potencijalnih ulagača. Preduvjet racionalnog korištenja prostora
predstavlja planiranje prostornog razvoja, te su ovim prioritetom predviđene brojne mjere
kojima će se stvoriti uvjeti za kvalitetnu provedbu razvojnih projekata.
Visoki stupanj izgrađenosti komunalne, prometne i javne infrastrukture olakšat će privlačenje
potencijalnih ulagača i poduzetnika čime se povećava broj radno aktivnog stanovništva, te se
ostvaruju svi preduvjeti za bolji život i ostanak mladih ljudi na području Općine Čađavica. S
tim ciljem, Općina Čađavica je osigurala sredstva u proračunu za izgradnju/rekonstrukciju
ceste u Poduzetničkoj zoni budući da se tamo planira izgraditi klaonica s rasjekaonicom mesa
s hladnjačom. Proizvodna zona Čađavica nalazi se na građevinskom području na rubnom,
južnom dijelu naselja Čađavica. Obuhvaća prostor između županijske ceste Ž 4038 ČađavicaDonje Bazije i Ž 4039 Čađavica – Zvonimirovac. Zauzima površinu ukupne veličine 31,35 ha
i to 27,32 ha gospodarske namjene – trafostanica i 4,00 ha prometne i infrastrukturne
površine.Blizina županijskih cesta osigurava dobru prometnu povezanost proizvodne zone za
dostavu sirovina i distribuciju proizvoda. Udaljena je od stambene zone te neće utjecati na
kvalitetu života stanovnika općine, nego će doprinijeti poboljšanju kvalitete života.
Na području Općine nalazi se i nekoliko mostova koji spajaju biciklističke staze i nositeljima
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava omogućavaju lakši pristup velikim površinama
državnoga poljoprivrednog zemljišta koje obrađuju. Mostovi su u funkciji, ali s vremenom
mogu zahtijevati popravak ili rekonstrukciju pa je Općina u proračunu osigurala i sredstva za
tu namjenu. Nadalje, u Općini Čađavica nalazi se i završetak biciklističke staze u
Noskovačkoj Dubravi koja se spaja sa stazom na području Osječko-baranjske županije.
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Općina je u proračunu osigurala sredstva za uređenje iste, kako bi se osigurala sigurnost u
prometu.

JAVNA RASVJETA

U sklopu Javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja
komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda u 2021 . godini Općina
Čađavica je prijavila projektni prijedlog “Rekonstrukcije javne rasvjete na području Općine
Čađavica”. Općina Čađavica izvršila je rekonstrukciju javne rasvjete kroz naselje Čađavački
Lug koje se nalazi na državnoj cesti D34. Postojeća javna rasvjeta nije radila u punom opsegu
kako bi trebala te nije zadovoljavala današnje standarde, posebice zbog velike fluktuacije
mladih koji svakodnevno koriste na putu do škole. Cilj projekta je bio rekonstrukcijom javne
rasvjete osigurati sigurnu komunikaciju djece, učenika i mladih kao i cjelokupnog
stanovništva te tako doprinijeti poboljšanju života na ovom ruralnom području. Izgradnja
adekvatne infrastrukture jedan je od načina za rješavanje problema ciljanih skupina ovog
slabo razvijenog područja.

GROBLJA

Grobljima na području Općine Čađavica upravlja Uprava groblja. Pod upravljanjem grobljem
podrazumijeva se dodjela grobnih mjesta na korištenje, uređenje, održavanje i rekonstrukcija
groblja na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima. Groblja te pogrebna
infrastruktura u vidu mrtvačnica izgrađena je u naseljima Čađavica, Čađavica –
Zvonimirovac, Čađavički Lug, Starin, Vraneševci, Donje Bazije, Noskovci, Noskovačka
Dubrava.
Završetkom asfaltiranja ceste od naselja Vraneševci do mjesnog groblja u dužini tisuću
metara, sva mjesta u općini Čađavica imaju asfalt do svojih mjesnih groblja i kuća
oproštaja.Općina Čađavica, u skladu sa svojim financijskim mogućnostima, radi na uređenju
groblja i popratne infrastrukture na njima – mrtvačnice, parkirališta, ograde i drugo. Općina
Čađavica je u 2021. godini proširila groblje u naselju Čađavica s obzirom na potrebe koje su
se ukazale za grobnim mjestima.

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
Pružanje poštanskih usluga na području Općine Čađavica vrše osnovne poštanske jedinice
odnosno poštanski uredi. Cjelokupno administrativno područje općine pokriva Poštanski ured
u Čađavici, Kolodvorska 2, 33523. Poštanski ured posluje od 08:00 – 11:00, a osim
poštanskih usluga nudi i usluge: Western Union slanje, mjenjačke poslove, MPU uputnice te
obuhvaća banku u pošti. Postojeći kapaciteti zadovoljavaju potrebe stanovništva, stoga HPHrvatska pošta d.d. SP Virovitica nema u planu na području općine Čađavica mijenjati
sadašnje stanje.
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HT T-Com se opredijelio za najsuvremeniju tehnologiju s AXE centralama upravljanim
snažnim računalima i udaljenim pretplatničkim stupnjevima (UPS). U doglednom vremenu
ima namjeru ekspandirati svoju telekomunikacijsku mrežu na površine naselja koje nisu
adekvatno pokrivene (mreže dovoljnog kapaciteta). Stoga se predviđa zauzimanje koridora s
obje strane ulice, u svim izgrađenim dijelovima naselja za izgradnju podzemnih mreža.
T-Mobile Hrvatska d.o.o. izgrađuje i upravlja telekomunikacijskim mrežama više sustava
pokretnih komunikacija. U razvoju postojećih javnih sustava pokretnih komunikacija planira
se daljnje poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i
tehnologija (UMTS i sustavi sljedećih generacija). U skladu s navedenim planovima, uz
postojeće i trenutno planirane lokacije osnovnih postaja, na području obuhvata prostornog
plana uređenja potrebno je u budućnosti omogućiti izgradnju i postavljanje i dodatnih
osnovnih postaja – smještanjem antena na antenske stupove i na krovne prihvate na
postojećim objektima.
Nadalje, 2020. godine potpisan je ugovor za uvođenje širokopojasnog interneta na području
cijele Općine, a rok završetka radova predviđa se 2023. godine. Slijedom svega navedenog,
poštanska i telekomunikacijska infrastruktura Općine Čađavica može se ocijeniti
zadovoljavajućom.

PLINOOPSKRBA

Preko područja općine Čađavica prelazi visokotlačni magistralni plinovod iz smjera Donjeg
Miholjca do MRS Čađavica, a na njega su vezana naselja Čađavica iz kojeg se plinovodne
mreže granaju po ostalim naseljima. Izvedena je distribucijska mreža u svim naseljima
Općine, dakle Čađavici, Šaševu, Starinu, Vraneševcima, Noskovcima, Noskovačkoj Dubravi,
Čađavičkom Lugu, Donjem Baziju i Zvonimirovcu u ukopnoj dužini od 42,87 m.
Distributer plina na području Općine je HEP plin d.o.o. Osijek. Na plinski sustav priključeno
je 30-40 % kućanstava zato što se stanovnici zbog nedovoljnih financijskih sredstava ne mogu
priključiti se na plinski sustav, a ako se i priključe ne mogu plaćati novčane iznose za
potrošnju plina te se odlučuju za povoljnije energente kao što su kruta goriva (drva, ugljen).

VODOOPSRKBNI SUSTAV I ODVODNJA

Na području Općine Čađavica u svim naseljima izgrađen je vodoopskrbni sustav te je oko 300
kućanstava priključeno na isti. Razlozi nedovoljnog broja priključaka na vodoopskrbni sustav
su sljedeći: većina kućanstava su staračka kućanstva te kućanstva s jednim ili dva člana starije
životne dobi, nedovoljna financijska sredstva, nelegaliziranost objekata i slično. Razvitak
vodoopskrbnog sustava i poticajne mjere za priključenje kućanstava na sustav vodoopskrbe
jedan je od prioritetnih zadataka jedinice lokalne samouprave.
Stanovnici naselja koja nisu priključeni na vodoopskrbni sustav, vodom se opskrbljuju iz
kopanih, rjeđe bušenih bunara kojima je zahvaćen prvi vodonosni horizont. S obzirom na
neriješenu odvodnju otpadnih i sanitarnih voda i upotrebu umjetnih preparata u
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poljoprivrednoj proizvodnji, ovakva voda je podložna površinskom onečišćenju te joj prijeti
zdravstvenaneispravnost.
Na području Općine Čađavica ne postoje izvorišta vode za javnu vodoopskrbu te se područje
općine snabdijeva pitkom vodom iz vodoopskrbnog bazena Medinci, koje distribuira tvrtka
Komrad d.o.o.
2011. godine sustav odvodnje bio je izgrađen samo u Zagrebačkoj ulici i u dijelu Vukovarske
ulice u naselju Čađavica, a 2017. godine nastavljeni su radovi na drugoj fazi izgradnje
kanalizacije u Čađavici. Općina Čađavica predvidjela je izgradnju sanitarno-fekalne
kanalizacije za naselja Čađavicu, Čađavički Lug, Ilmin Dvor, Šaševo, Starin i Vraneševci te
ugradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Čađavica. Izgradnjom
kanalizacijske mreže i ugradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uz poštivanje
propisanih mjera zaštite okoliša, postići će se adekvatna zaštita okoliša i povećati kvaliteta
življenja stanovnika.
GOSPODARENJE OTPADOM
Na području općine skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada na odlagalištu
obavlja t.d. EKO FLOR plus d.o.o. Otpad se odlaže u sanitarno uređene odlagališne plohe. U
cilju smanjenja količine otpada na odlagalištu i reciklaže korisnih vrsta otpada, Općina
Čaavica i t.d EKO_Flor plus d.o.o. su organizirali odvojeno prikupljanje papira i plastične
ambalaže.
U naselju Čađavica postoji reciklažno dvorište za prikupljanje otpada. Kako bi se omogućilo
praćenja stanja popunjenosti, napravljen je softver za navedeno reciklažno dvorište. Softver
kontrolira popunjenost prostora te šalje signal o potrebi pražnjenja.
U svim naseljima postavljeni su eko otoci s kontejnerima za selektivno prikupljanje otpada te
se tako sve više razvija svijest stanovništva o odvojenom prikupljanju te recikliranju otpada.
Otpad predstavlja središnji problem zaštite okoliša te štete nastale nekontroliranim odlaganja
otpada u prirodu često su velike i nepopravljive. Odvojenim se prikupljanjem otpada i
njegovim recikliranjem postižu razne koristi.
Na području općine nije prijavljeno da postoje ilegalna odlagališta otpada, postavljene su
ploče na kojima je istaknuto da je zabranjeno odlaganje otpada te komunalni redar redovito
obilazi sva kritična područja.
Ove godine stanovnicima općine Čađavica podijeljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje
otpada – papir i plastika. Spremnici su nabavljeni preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost u sklopu Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno
prikupljanje otpada od 2018. godine. Ugovor s Fondom potpisala je Općina Čađavica, a
nabavljeno je 609 spremnika od 240 litara. Realizacijom ovog projekta ispunjavaju se obveze
iz Plana gospodarenja otpadom kojim su propisane mjere i obveze smanjenja količina otpada
koji se odlaže na odlagališta, ostvaruje se odvojeno prikupljanje otpada, kao i sprječavanje
odbacivanja otpada.

DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA
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Društvena infrastruktura najuže je povezana s razvitkom i razmještajem stanovništva, a
njenim razvojem postiže se viši i bolji standard te kvaliteta života. Na području općine nalazi
se nekoliko objekata koji osiguravaju prostor za okupljanje posjetitelja i lokalnog stanovništva
te organizaciju različitih društvenih sadržaja. Uređenjem ovih prostora se povećava vidljivost
i angažman civilnog društva kroz aktivnosti koje se provode u prostorijama koje su mjesta
okupljanja svih dobnih skupina.

JAVNI PROSTOR

2019. godine Općini Čađavica odobrena su sredstva za projekt Uređenja zgrade za potrebe
udruga s područja Općine, a radi se o zgradi stare ambulante. Na području Općine nalazi se 7
društvenih domova i 2 vatrogasna doma. Društveni domovi nalaze se u naseljima: Čađavica,
Šaševo, Noskovci, Čađavički Lug, Starin, Donje Bazije i Vraneševci. Svi društveni domovi su
u relativno dobrom stanju, ali prostora za unaprjeđenje uvijek ima pa tako Općina Čađavica
osigurava sredstva za daljnju rekonstrukciju i modernizaciju spomenutih domova.
Cilj projekata obnove društvenih domova bio je osiguranje prostorija za zajedničko korištenje
u svrhu jačanja društvenog i kulturnog života i jačanje zajedništva kao i revitalizacija i
poboljšanje kvalitete života stanovnika slabije razvijenog područja u smislu podizanja razine
turističke ponude, komunalnih usluga i standarda.

SPORTSKO-REKREACIJSKA INFRASTRUKTURA

Izgrađenost, održavanje, opremljenost, dostupnost i kvaliteta sportske infrastrukture u velikoj
mjeri uvjetuju daljnji razvoj sporta na području Općine Čađavica. Sportska je infrastruktura,
osnovna pretpostavka za realizaciju sportskih, odnosno sportsko-rekreativnih aktivnosti.
Sportsko-rekreativnu infrastrukturu na području općine Čađavica čine dječja i nogometna
igrališta. Novo dječje igralište izgrađeno je u sklopu novootvorenog dječjeg vrtića u Čađavici.
Nogometna igrališta su namijenjena potrebi nogometnih klubova – Nogometni klub „Mladost
1930“ Čađavica i Nogometni klub „Krčevina“ Čađavički Lug.
Ove godine Općina krenulo se u projekt „Izgradnje zgrade sportsko-rekreativne namjene“,
odnosno novih svlačionica na nogometnom igralištu u Čađavici. U Općini Čađavica postojala
je zgrada iste namjene koja je dotrajala i koju se prethodno uklonilo. Zgrada nije udovoljavala
uvjetima stoga je postojala potreba za novom infrastrukturom za održavanja sportskih
aktivnosti u zatvorenom prostoru u Općini. Kada zgrada bude gotova koristit će, osim NK
Mladost 1930 Čađavica, i za aktivnosti koje provodi Osnovna škola Davorin Trstenjak
Čađavica. Cilj projekta je mladim ljudima stvoriti preduvjete za ostanak u ruralnim
područjima te im omogućiti razvijen društveni aspekt života u ruralnom području. Gradnjom
zgrade sportsko rekreativne namjene u Čađavici ujedno će se ostvariti efekt podizanja
životnog standarda.
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ODGOJNO-OBRAZOVNA INFRASTRUKTURA

Djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja na području Općine Čađavica se provodi u
Osnovnoj školi „Davorin Trstenjak“ Čađavica (matična škola) sa sjedištem u Čađavici te u tri
područne škole u Ilminom Dvoru, Noskovcima i Sopju. Područna škola Sopje pripada
području Općine Sopje.
Matična škola je 2017. godine bila u projektu energetske obnove. U sklopu projekta
obnovljena je ovojnica zgrade (vanjski zid i strop prema negrijanom prostoru) i zamijenjena je
unutarnja rasvjeta učinkovitijom. Tijekom školske godine 2019./2020. izvršeni su sljedeći
radovi: uređenje okoliša matične i područnih škola, sadnja ukrasnog bilja, opremanje učionica
pametnim ekranima i drugim nastavnim/didaktičkim pomagalima, opremanje školske
knjižnice literaturom za učenike i opremanje sportske dvorane opremom i pomagalima.
Zgrada područne škole Noskovci je rekonstruirana i obnovljena te je u odličnom je stanju.
Unutarnji i vanjski prostori područne škole Ilmin Dvor su u relativno dobrom stanju. Tijekom
školske godine 2018./2019. uređeni su podovi i sustav grijanja. Problem je u fasadi koja je
počela otpadati te bi ju trebalo obnoviti.
Nastava u OŠ „Davorin Trstenjak“ Čađavica organizirana je u jednoj smjeni. Ukupan broj
učenika koji pohađa Osnovnu školu „Davorin Trstenjak“ Čađavica u školskoj godini
2020./2021. je 132 učenika, od toga Područnu školu Ilmin Dvor pohađa samo 3 učenika,
Područnu školu Noskovci 9 učenika i Područnu školu Sopje 14 učenika. Od 132 učenika, 53
učenika je u razrednoj nastavi, dok je 79 u predmetnoj nastavi. Nastava je podijeljena u 14
razrednih odjela - 9 čistih razrednih odjela u matičnoj školi i 5 kombiniranih odjela u
područnim školama. Škola zapošljava 40 djelatnika, od čega je 28 učitelja predmetne i
razredne nastave.

Tablica 2: Broj djece i razrednih odjela u Osnovnoj školi
Naziv ustanove

OŠ Davorin
Trstenjak Čađavica
PŠ Ilmin Dvor

Školska godina
2018./2019.
Broj
Broj
učenika
razrednih
odjela
139
10

Školska godina
2019./2020.
Broj
Broj
učenika
razrednih
odjela
121
10

Školska godina
2020./2021.
Broj
Broj
učenika
razrednih
odjela
106
9

3

1

1

1

3

1

PŠ Noskovci

8

2

11

2

9

2

PŠ Sopje

10

2

11

2

14

2

UKUPNO

160

15

144

15

132
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Izvor: Osnovna škola „Davorin Trstenjak“ Čađavica
Iz podataka u tablici vidljiv je problem koji postoji ne samo na području Općine Čađavica,
nego i na području većine općina u Republici Hrvatskoj, a to je smanjenje broja djece u
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školama. Nadalje, prostorni uvjeti su takvi da dobar dio uvjeta i dalje ne udovoljava
potrebama za rad škole prema pedagoškim standardima. Dio plana kapitalnih ulaganja,
investicijskog održavanja i opremanja škole realiziran je u proteklim školskim godinama, a
dio se planira i za tekuću školsku godinu. Osnovni nedostatak je u nedovoljnom broju
kabineta i specijaliziranih učionica za kvalitetniji rad škole.
Predškolski odgoj na području Općine Čađavica ostvaruje se kroz novootvoreni dječji vrtić
„Lipa“ sa sjedištem u Čađavici. Javna ustanova Lipa Čađavica pokriva tri vrtića, u Čačincima,
Crncu (odnosno Velikom Rastovcu) i Čađavici. Naime, ove tri općine imaju zajedničko
vodstvo vrtića, od ravnatelja do administrativnog osoblja, a ono što je najvažnije svaki vrtić
će stalno na raspolaganju imati logopeda, i druge stručne djelatnike. Osnivanje Javne
ustanove Dječjeg vrtića Lipa prvi je i trenutno jedini ovakav primjer izvrsne suradnje između
tri općine s ciljem racionalizacije, efikasnosti i funkcionalnosti u radu, a sjedište joj je u
Čađavici. Vrtić pokriva dobne skupine od jasličke dobi, onda od tri do pet godina i pet do
sedam godina. Otvoren je 1. travnja 2021. godine, a kapacitet mu je 52 djece ( Čađavica ).

SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Zdravstvena djelatnost na području općine ostvaruje se kroz Dom zdravlja Virovitičkopodravske županije s ispostavom u Čađavici. 2018. godine otvorena je nova ambulanta u
kojoj rade liječnik opće i dentalne medicine te patronaža. Tim projektom osigurana je
kvalitetnija primarna zdravstvena zaštite stanovnika Općine Čađavica.
Osim ambulante opće i dentalne medicine, na prostoru Općine Čađavica nalazi se ljekarna i
veterinarska ambulanta „Novet“.
Na području Općine Čađavica nema objekata vezanih za poslove socijalne skrbi nego se
navedeni obavljaju u Centru za socijalnu skrb Slatina.

UDRUGE

Udruge su važan čimbenik društvenog života na području Općine Čađavica te su najčešći
pojam koji se vezuje uz civilno društvo jer su najčešći oblik slobodnog i dobrovoljnog
udruženja građana i/ili pravnih osoba kojim mogu utjecati na ispunjavanje zajedničke i javne
funkcije. Pravno gledano, udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više
fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za
zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna,
socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička,
informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i
zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi,
podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.
Prema podacima Registra udruga u srpnju 2021. godine, na području Općine registrirano je
ukupno 18 udruga. Broj organizacija civilnog društva, u ovom kontekstu udruga građana,
jedan je od glavnih indikatora razvijenosti civilnog društva. Manji broj istih često označava
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slabiji stupanj razvoja društva u cjelini, odnosno upućuje na slabiju aktivnost građana i
njihovog sudjelovanja u društvenim procesima.
Prema uvidu u raspoložive podatke, u podjednakoj mjeri zastupljene su sportske i
gospodarske udruge te udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem, dok su ostale djelatnosti
pod kojima su udruge registrirane zastupljene u manjem broju

GOSPODARSTVO

PODUZETNIŠTVO I OBRTNIŠTVO

Na području općine Čađavica nema značajnijih proizvodnih pogona, ali je prisutan manji broj
poduzetnika i obrtnika koji zapošljavaju određeni broj stanovnika općine, ali u nedovoljnoj
mjeri s obzirom na gospodarsku recesiju koja je prisutna na prostoru općine.
Izgradnja Regionalne klaonice s rasjekaonicom mesa i hladnjačom planirana je u Proizvodnoj
zoni Čađavica. Proizvodna zona Čađavica nalazi se na građevinskom području na rubnom,
južnom dijelu naselja Čađavica. Obuhvaća prostor između županijske ceste Ž 4038 ČađavicaDonje Bazije i Ž 4039 Čađavica – Zvonimirovac. Zauzima površinu ukupne veličine 31,35 ha
i to 27,32 ha gospodarske namjene – trafostanica i 4,00 ha prometne i infrastrukturne
površine.
Blizina županijskih cesta osigurava dobru prometnu povezanost proizvodne zone za dostavu
sirovina i distribuciju proizvoda. Udaljena je od stambene zone te neće utjecati na kvalitetu
života stanovnika općine, nego će doprinijeti poboljšanju kvalitete života.
Općina Čađavica započela je 2021. godinu potpisivanjem značajnog gospodarskog Ugovora
za područje cijele Općine, a i šire. Radi se o Ugovoru o izradi projektne dokumentacije za
izgradnju klaonice s rasjekaonicom mesa s hladnjačom. Regionalna klaonica bi se trebala
graditi na području Poduzetničke zone općine Čađavica s obzirom na to da je osigurana sva
infrastruktura, od vode, plina do električne energije iz obližnje trafostanice. Kapacitet buduće
klaonice prema studiji je zacrtan na približnu obradu 60.000 komada svinja godišnje. S
obzirom na porast broja uzgajivača crne Slavonske svinje, koja je upravo najveća na području
koji gravitiraju Čađavici, očekuje se da će i njima ta klaonica pripomoći u poslu, a također biti
i poticatelj širenja uzgoja.Cilj ovog projekta je oživjeti svinjogojsku proizvodnju cijele
Slavonije, dati poticaj mladima da ostanu u ovim krajevima i da se nastave baviti stočarstvom.
Projektom se želi potaknuti razvoj mesne industrije i stočarske proizvodnje tako što će se
uspostaviti linije proizvodnje mesnih jedinica koje će omogućiti domaćim stočarima
povećanje prihoda i rentabilnosti primarne stočarske proizvodnje. Na taj način doprinijet će se
jačanju infrastrukture mesne industrije temeljem prepoznatih potreba koje predstavljaju
preduvjet za razvoj gospodarstva.

POLJOPRIVREDA

S obzirom na tržišne potrebe i razvojni potencijal stočarske proizvodnje u Kontinentalnoj
Hrvatskoj, odnosno Virovitičko-podravskoj županiji, očekivano je da će projekt imati širok
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utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju i stočarstvo u Republici Hrvatskoj te da će biti pokretač
revitalizacije stočarske proizvodnje i time potaknuti veliki broj malih proizvođača na
pokretanje ili razvoj svojih gospodarstava, smanjiti trend iseljavanja mlađeg stanovništva te u
konačnici i povećati ukupnu zapošljivost u Republici Hrvatskoj.
Područje općine je pretežno nizinsko područje s plodnim tlom, kontinentalnom klimom te
bogatim vodnim resursima koji su veliki potencijal za razvoj poljoprivrede navedenog
područja. Prema podatcima iz ARKOD-a, ukupna površina poljoprivrednog zemljišta iznosi
5.805,04 ha. U strukturi korištenog poljoprivrednog zemljišta po vrstama kultura prevladavaju
oranice s ukupnom površinom od 5.691,69 ha što predstavlja značajan potencijal za razvoj
brojnih poljoprivrednih kultura, zatim slijede voćnjaci s ukupno korištenom površinom od
36,55 ha, livade s ukupnom površinom od 35,95 ha te pašnjacis 31,4 ha.

Privremeno
neodržavana
parcela

0,14
1

Ostale vrste
uporabe
zemljišta

Površina 5.691,69 0,05 35,95 31,4 0,05 36,55
Broj
3.368
2
79
36
2
48
parcela
UKUPNA POVRŠINA (ha)
UKUPAN BROJ PARCELA

Rasadnik

Voćnjak

Vinogradi

Pašnjak

Livada

Staklenik na
oranici

Oranica

Tablica 3: Površina korištenog poljoprivrednog zemljišta po vrsti uporabe

8,83
12

0,42
2
5.805,04
3.550

Izvor: ARKOD
Na području Općine nije prisutna pojava smanjenja poljoprivrednih površina, a značajan je i
razvoj stočarstva. Klimatske prilike nisu posebno ograničavajući čimbenik za poljoprivrednu
proizvodnju. U sadašnjem trenutku, koji karakterizira usitnjena i nespecijalizirana
poljoprivredna proizvodnja i nerazvijeno tržište, presudno je koncipirati strateške proizvodne
programe koji će omogućiti razvoj obiteljskih gospodarstava. Prema podacima Agencije za
plaćanja u poljoprivredi, ribolovstvu i ruralnom razvoju, na području općine su registrirana
273 poljoprivredna gospodarstva.
U ukupnoj strukturi ratarske proizvodnje, proizvodnja žitarica zauzima najznačajnije mjesto.
Dominantno mjesto ima pšenica, kukuruz, zob i ječam. Prinosi žitarica značajno ovise o
kvaliteti tla, klimatskim uvjetima i primijenjenim agrotehničkim mjerama.
U svim naseljima Općine Čađavica vidljivo je da se većina stanovništva usmjerila na
poljoprivrednu proizvodnju, te da je većini stanovništva (90 % stanovništva) to jedina i
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osnovna djelatnost. Prema podacima Popisa poljoprivrede iz 2003. godine 706 kućanstava
bavi se poljoprivrednom proizvodnjom.
Nezanemariv je i razvoj stočarstva navedenog područja. Najznačajniji je uzgoj svinja, goveda,
i ovaca.Stočni fond Općine Čađavica, prema podatcima Ministarstva poljoprivrede, na dan
31.12.2020. čine svinje (2205), goveda (788), ovce (539), konji (49) i koze (21).
Tablica 4: Broj stoke na području općine Čađavica
Stoka

Godina

Goveda

2018.
2019.
2020.
2018.
2019.
2020.
2018.
2019.
2020.
2018.
2019.
2020.
2018.
2019.
2020.
2018.
2019.
2020.

Konji

Magarci

Svinje

Ovce

Koze

Broj životinja
798
781
788
32
50
49
0
0
0
1865
2264
2205
579
566
539
14
13
21

Broj gospodarstava
42
38
34
7
8
8
0
0
0
154
223
221
37
38
38
7
7
7

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, Jedinstveni registar domaćih životinja
Činjenica je da je poljoprivredni sektor suočen s brojnim izazovima, loša tržišna pozicija
proizvođača, neorganiziranost poljoprivrednika, dobna struktura, neiskorištenost prirodnih
resursa – svi ti faktori utječu na smanjenje proizvodnje što dovodi do gubitka radnih mjesta i
postepeno propadanje hrvatskog sela. Izgradnjom već spomenute Regionalne klaonice i
rasjekaonice mesa s hladnjačom, poduzima se značajan korak za gospodarsku revitalizaciju
Virovitičko-podravske županije, čitave regije, a samim time i Republike Hrvatske.
S obzirom na zaštitu tla i podzemnih voda, te poticanja formiranja eko–zona, daljnji razvoj
poljoprivrede svakako treba temeljiti na uzgoju zdrave hrane, uz minimalnu upotrebu
kemijskih sredstava u zaštiti i prihranjivanju bilja. Također je potrebno raditi na
specijaliziranosti proizvodnje, poticanju prerade, poticanju umreženosti poljoprivrednika,
razvoju tržišne infrastrukture (hladnjače, pogona za preradu, organiziranje lokalnih sajmova i
sl.) te učestalijoj primjeni danas dostupnih tehničko-tehnoloških znanja.
TURIZAM

16

Iako su tradicionalni izvori prihoda u ruralnim područjima, pa tako i na području Općine
Čađavica, većinom iz djelatnosti primarnog sektora (poljoprivreda) ili sekundarnog
(gospodarstvo), razvoj turizma svakako je jedan od pravaca razvoja kojemu se teži.
Dosadašnjim razvojem turizma i ugostiteljstva na području Općine Čađavica nije dostignuta
razina prometa koja bi bila od većeg gospodarskog značaja. Nedovoljno su iskorišteni
postojeći potencijali, osobito se to odnosi na razvoj lovnog, ribolovnog i ruralnog turizma, za
koje je uputno izraditi projekte i programe razvoja.
Dosadašnji razvoj ugostiteljsko-turističke djelatnosti lokalnog je značaja (manje privatne
ugostiteljske građevine), a na području Općine postoje manji smještajni kapaciteti namijenjeni
turistima.
Nadalje, jedan od najatraktivnijih lokaliteta na području Virovitičko-podravske županije
zasigurno je Dravska priča u Noskovcima, na području Općine Čađavica. Veliki, derutni
ljetnikovac grofa Draškovića iz 19. stoljeća služio je kao područna škola za mališane
Noskovaca i Noskovačke Dubrave, da bi 2012. godine počela postupna revitalizacija,
rekonstrukcija i temeljito uređenje toga izdanja. Zahvaljujući trudu Virovitičko-podravske
županije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom
Virovitičko-podravske županije, a kasnije izdašnim sredstvima dobivenim iz EU fondova za
realizaciju brojnih značajnih međunarodnih projekata, ljetnikovac je izrastao u hostel
privlačnog i primjerenog naziva Dravska priča, a potom i u Posjetiteljsko-informativni centar
i sjedište Javne ustanove. To je danas najznačajnije mjesto za prezentaciju, promociju i
interpretaciju iznimne biološke raznolikosti područja uz rijeku Dravu i Virovitičko-podravske
županije.Obnovljeni ljetnikovac ima i manji smještajni kapacitet, a okružen je skupinom
stabala koja su zaštićena kao spomenik parkovne arhitekture 1969. godine.
Veliki potencijal za razvoj seoskog turizma predstavljaju brojna obiteljska poljoprivredna
gospodarstva koja imaju veliki potencijal da se, kroz svoju osnovnu djelatnost poljoprivredu,
dopunski uključe u različite oblike pružanja usluga turistima te u djelatnost prerade na
vlastitom imanju. OPG-ovi mogu znatno pridonijeti razvoju turističke ponude i
prepoznatljivosti općine na širem turističkom tržištu.
Ruralni turizam bi, zbog svih svojih karakteristika, trebao igrati značajnu ulogu pokretača
razvoja općine Čađavica koja obiluje prirodnim, kulturno-povijesnim i tradicijskim resursima.
Osobito je veliki potencijal za razvoj prvenstveno selektivnih oblika turizma zasnovanih na
održivom korištenju tradicijske osnove, poljoprivrednih djelatnosti te relativno nedirnutoj
prirodi. Također, potrebno je poraditi na marketingu ovoga područja s obzirom na gore
navedenu turističku ponudu i potencijalne potrošače.
Svojom očuvanošću prirode, lovnim i ribolovnim područjima, kulturnom materijalnom i
nematerijalnom baštinom, blizinom rijeke Drave, poljoprivrednom kulturom, uz mogućnost
smještaja u izvornom seoskom ambijentu s pejzažnim osobitostima i originalnom
gastronomskom ponudom, Općina Čađavica ima potencijal za razvoj turizma na svom i širem
županijskom području. Prvenstveno postoji mogućnost razvoja lovnog i ribolovnog turizma,
aktivnog turizma s popratnim sportsko-rekreacijskim sadržajima te izletničkog i kulturnoedukativnog turizma.
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3. Popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti samoupravne jedinice s
obrazloženjem njihova odabira
Zaključci pregleda stanja te SWOT analize ukazali su na konkretne mogućnosti i koncepcije
razvoja Općine Čađavica temeljem kojih su definirani razvojna vizija i strateški ciljevi
razvoja Općine. Daljnjim razmatranjem za svaki od postavljenih ciljeva definirani su prioriteti
razvoja Općine, a za svaki prioritet razrađene su mjere koje uz opis mjere i ključne aktivnosti
sadrže precizno definirane korisnike te indikatore za vrjednovanje razine doprinosa pojedine
mjere konkretnom prioritetu odnosno cilju.
Sukladno tome, Općina Čađavica u razdoblju 2021.-2025. svoje djelovanje usmjerit će na
provedbu mjera u okviru triprioriteta:
1. Unapređenje kvalitete života i stanovanja kroz razvoj infrastrukture i zaštite okoliša
2. Podizanje društvenog standarda stanovnika Općine
3. Razvitak konkurentnog i održivog gospodarstva

1. Unapređenje kvalitete života i stanovanja kroz razvoj infrastrukture i zaštite okoliša
Predviđena su ulaganja u izgradnju i unapređenje prometne infrastrukture što će omogućiti
kvalitetniju prometnu povezanost te povećanje sigurnosti u prometu, ali i doprinijeti
gospodarskom razvoju kroz nesmetan transport roba. Ovim prioritetom također je predviđeno
i uređenje parkova, zelenih i drugih javnih površina, te proširenje i uređenje groblja, čiji je
krajnji cilj uredan, organiziran, racionalan i funkcionalan prostor općine koji osigurava
preduvjete nesmetanog razvoja svih cjelina, istodobno štiteći postojeću arhitekturu i
vrijednosti. Visoki stupanj izgrađenosti komunalne, prometne i javne infrastrukture olakšat će
privlačenje potencijalnih ulagača i poduzetnika čime se povećava broj radno aktivnog
stanovništva, te se ostvaruju svi preduvjeti za bolji život i ostanak mladih ljudi na području
Općine Čađavica.
U sklopu Javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja
komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda u 2021 . godini Općina
Čađavica je prijavila projektni prijedlog “Rekonstrukcije javne rasvjete na području Općine
Čađavica”. Općina Čađavica planira izvršiti rekonstrukciju javne rasvjete kroz naselje
Čađavački Lug koje se nalazi na državnoj cesti D34. Postojeća javna rasvjeta ne radi u punom
opsegu kako bi trebala te ne zadovoljava današnje standarde, posebice zbog velike fluktuacije
mladih koji svakodnevno koriste na putu do škole. Cilj projekta je rekonstrukcijom javne
rasvjete osigurati sigurnu komunikaciju djece, učenika i mladih kao i cjelokupnog
stanovništva te tako doprinijeti poboljšanju života na ovom ruralnom području. Izgradnja
adekvatne infrastrukture jedan je od načina za rješavanje problema ciljanih skupina ovog
slabo razvijenog područja.
Ovim prioritetom također je predviđeno i uređenje parkova, zelenih i drugih javnih površina
(uređenje središta naselja Čađavica koje je prijeko potrebno), uređenjebiciklističkih staza
kako bi iste bile sigurne i prikladne, proširenje i uređenje groblja za čime postoji
potreba,popravak mostova koji povezuju Općinu Čađavica s drugim općinama, izgradnja i
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uređenje autobusnih ugibališta, a čiji je krajnji cilj uredan, organiziran, racionalan i
funkcionalan prostor općine koji osigurava preduvjete nesmetanog razvoja svih cjelina,
istodobno štiteći postojeću arhitekturu i vrijednosti.
Nadalje, ovaj prioritet obuhvaća i izgradnju kanalizacijskog sustava na području općine
Čađavica. 2011. godine sustav odvodnje bio je izgrađen samo u Zagrebačkoj ulici i u dijelu
Vukovarske ulice u naselju Čađavica, a 2017. godine nastavljeni su radovi na drugoj fazi
izgradnje kanalizacije u Čađavici. Općina Čađavica predvidjela je izgradnju sanitarno-fekalne
kanalizacije za naselja Čađavicu, Čađavički Lug, Ilmin Dvor, Šaševo, Starin i Vraneševci te
ugradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Čađavica. Izgradnjom
kanalizacijske mreže i ugradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uz poštivanje
propisanih mjera zaštite okoliša, postići će se adekvatna zaštita okoliša i povećati kvaliteta
življenja stanovnika.
Gospodarenje otpadom prioritetno je pitanje u području zaštite okoliša, te jedno od
najzahtjevnijih područja u smislu usklađivanja sa standardima EU. Općina Čađavica, svjesna
materijalnih i energetskih svojstava pojedinih vrsta otpada, orijentirala se prema uvođenju
suvremenog sustava gospodarenja otpadom, čiji je primarni cilj smanjivanje količina otpada,
sprečavanje nastanka otpada i njegova štetnog utjecaja na okoliš, skupljanje, prijevoz, te briga
za odlagališta na gospodarski učinkovit i za okoliš prihvatljiv način. Ovim se prioritetom
predlažu mjere održivog gospodarenja otpadom na razini jedinice lokalne samouprave, a koje
obuhvaćaju ulaganja u izgradnju infrastrukture i nabavu opreme za gospodarenje otpadom.
Područje Općine karakterizira očuvani izvorni okoliš i čisti zrak, prirodne ljepote, raznolik i
bogat biljni i životinjski svijet i povoljne klimatske prilike. Trenutno, ne postoji provedba
edukativnih mjera za stanovništvo u okviru zaštite okoliša, ne postoje pročistači otpadnih
voda po naseljima i ne koriste se dovoljno alternativni izvori energije u kućanstvima. Stoga je
potrebno povećati osviještenost stanovništva o važnosti očuvanja i zaštite okoliša. U
segmentu zbrinjavanja otpada potrebno je unaprjeđivati selektivno prikupljanje otpada,
reciklažu zelenog otpada i korištenje ekološki prihvatljive javne rasvjete na području cijele
Općine.

PRIORITET

MJERE

Mjera 1.1.
Razvitak i unaprjeđenje komunalne i prometne
infrastrukture
PRIORITET 1: UNAPREĐENJE
KVALITETE ŽIVOTA I STANOVANJA
KROZ RAZVOJ INFRASTRUKTURE I
ZAŠTITE OKOLIŠA

Mjera 1.2.
Poboljšanje uvjeta stanovanja kroz izgradnju i
uređenje javnih prostora i površina

Mjera 1.3.
Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom
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2. Podizanje društvenog standarda stanovnika Općine

Kako bi se izgradila općina visokog društvenog standarda potrebno je stvoriti sredinu
privlačnu za življenje, osobni i profesionalni razvoj, osigurati programe i sadržaje za sve
skupine stanovništva, te osigurati dostupnost javnim prostorima i sadržajima. Zbog
nedovoljnog broja društvenih, sportskih i kulturnih sadržaja, posebice za djecu i mlade,
predloženim prioritetom želi se unaprijediti kvaliteta društvenog života zajednice na području
Općine što će omogućiti stanovništvu da slobodno vrijeme provede kvalitetno uz konstantno
stjecanje novih znanja i vještina. Predloženim prioritetom planiraju se unaprijediti društveni i
sportski objekti poput zgrade sportsko-rekreativne namjene i društvenih domova.
S obzirom na to da su vatrogasni i društveni domovi središta društvenih događanja na
području Općine ovim su prioritetom predviđena kontinuirana ulaganja u obnovu i
modernizaciju istih te izgradnja novih društvenih objekata, kao i poticanje razvoja novih
društvenih sadržaja.
Na području Općine Čađavica, velik broj registriranih udruga bave se sportom. Stoga, u
oblasti sporta i rekreacije treba povećati broj sportskih objekata i sadržaja. Sukladno tome,
ove godine Općina kreće u projekt „Izgradnje zgrade sportsko-rekreativne namjene“, odnosno
novih svlačionica na nogometnom igralištu u Čađavici. U Općini Čađavica postoji zgrada iste
namjene koja je dotrajala i koju se prethodno namjerava ukloniti. Zgrada ne udovoljava
uvjetima stoga postoji potreba za novom infrastrukturom za održavanja sportskih aktivnosti u
zatvorenom prostoru u Općini. Kada zgrada bude gotova koristit će, osim NK Mladost 1930
Čađavica, i za aktivnosti koje provodi Osnovna škola Davorin Trstenjak Čađavica. Cilj
projekta je mladim ljudima stvoriti preduvjete za ostanak u ruralnim područjima te im
omogućiti razvijen društveni aspekt života u ruralnom području. Gradnjom zgrade sportskorekreativne namjene u Čađavici ujedno će se ostvariti efekt podizanja životnog standarda.
Općina Čađavica trenutno je premala sredina da bi se uspješno organiziralo kvalitetno
srednjoškolsko obrazovanje, ali je u svrhu razvoja ljudskih resursa moguće ulagati u
podizanje standarda u odgoju i obrazovanju djece u najranijoj dobi. Stoga, planira se daljnje
unapređivanje predškolske i osnovnoškolske infrastrukture i sadržaja. Nadalje, potrebno je
ulagati u programe poticanja bavljenja sportom svih dobnih skupina.
Kvalitetna zdravstvena zaštita kao postavljeni prioritet obuhvaća osiguranje prostora za
primarnu zdravstvenu zaštitu, organizaciju preventivnih zdravstvenih pregleda, osiguranje
prostora za potrebne specijaliste te osiguravanje prostora za rad stručnjaku za osobe s
posebnim potrebama i invaliditetnim osobama.
Socijalna skrb stanovništva organizirana je kroz državne ustanove i različite udruge koje
djeluju na području Županije, ali ne i na području same Općine. Uočen je i nedostatak
smještajnih kapaciteta za smještaj starih i nemoćnih te kapaciteta i programa za brigu o
osobama s invaliditetom. Stoga je potrebno unaprijediti zdravstvene i socijalne usluge,
poticati razvojizvaninstitucionalnih oblika socijalne i zdravstvene skrbi, razvoj programa
socijalne uključenosti za osobe s invaliditetom i ranjive socijalne skupine stanovništva, jačati
socijalnu osjetljivost stanovništva prema osobama s invaliditetom i ranjivim socijalnim
skupinama stanovništva, unaprijediti ljudske resurse za pružanje pomoći osobama s
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invaliditetom, za pružanje usluga socijalno isključenim skupinama stanovništva i poticati
volontiranje u području socijalnih usluga.
Unaprjeđenje postojećih i razvoj novihsocijalnih usluga, jačanje socijalne osjetljivosti te
jačanje volonterstva u području socijalnihusluga doprinijet će boljim uvjetima i kvaliteti
života te uspješnom integriranju u gospodarskii društveni život socijalno osjetljivih skupina.

PRIORITET

PRIORITET2: PODIZANJE
DRUŠTVENOG STANDARDA
STANOVNIKA OPĆINE

MJERE

Mjera 2.1.
Izgradnja i uređenje sportsko-rekreativne
infrastrukture i razvoj novih športskorekreativnih sadržaja

Mjera 2.2.
Unaprjeđenje kvalitete odgojno-obrazovne
infrastrukture i sadržaja
Mjera 2.3.
Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete zdravstvenih i
socijalnih usluga

3. Razvitak konkurentnog i održivog gospodarstva

Kako bi se postigli višestruki ciljevi za razvoj regije i lokalne zajednice, kao što su otvaranje
novih radnih mjesta, poticanje gospodarskog razvoja, poticanje poduzetništva i investicija,
osnivaju se i izgrađuju poduzetničke zone na području Virovitičko-podravske županije. Osim
što rješavaju problem prostora i infrastrukture, poduzetničke zone omogućavaju zajedničko
korištenje infrastrukture te povezivanje poduzetnika smještenih na istom prostoru. Na
području županije osnovane je više od 20 poduzetničkih zona od kojih su infrastrukturno
opremljene one na području grada Virovitice.
Općina Čađavica započela je 2021. godinu potpisivanjem značajnog gospodarskog Ugovora
za područje cijele Općine, a i šire. Radi se o Ugovoru o izradi projektne dokumentacije za
izgradnju klaonice s rasjekaonicom mesa s hladnjačom.
Poduzetničke zone imaju niz pozitivnih učinaka na gospodarstvo lokalne zajednice kao što su:
rješavanje pitanja nezaposlenosti, rješavanje problema razvoja nedovoljno razvijenih
područja, popunjavanje proračuna jedinice lokalne samouprave, smanjivanje odljeva mladih i
obrazovanih ljudi te poticanje izvoza i smanjenje uvoza.Cilj ovog projekta je oživjeti
svinjogojsku proizvodnju cijele Slavonije, dati poticaj mladima da ostanu u ovim krajevima i
da se nastave baviti stočarstvom.Projektom se želi potaknuti razvoj mesne industrije i
stočarske proizvodnje tako što će se uspostaviti linije proizvodnje mesnih jedinica koje će
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omogućiti domaćim stočarima povećanje prihoda i rentabilnosti primarne stočarske
proizvodnje.
Izgradnjom poduzetničkih i proizvodnih zona rješavaju se pitanja nezaposlenosti, razvoj
ruralnog područja dolazi u ravnotežu, smanjuje se iseljavanje mladih te se potiče izvoz, a
smanjuje uvoz.
Prema uvidu u raspoložive podatke, u podjednakoj mjeri zastupljene su sportske i
gospodarske udruge te udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem, dok su ostale djelatnosti
pod kojima su udruge registrirane zastupljene u manjem broju. Financijsku potporu za svoje
aktivnosti udruge gotovo isključivo ostvaruju iz proračuna jedinica lokalne samouprave u
kojoj su registrirane. S obzirom na to da se većina stanovništva usmjerila na poljoprivrednu
proizvodnju te da je većini stanovništva (90 % stanovništva) to jedina i osnovna djelatnost,
Općina Čađavica je u svome proračunu osigurala financijska sredstva za udruge od
poljoprivrednog značaja.
Svojom očuvanošću prirode, lovnim i ribolovnim područjima, kulturnom materijalnom i
nematerijalnom baštinom, blizinom rijeke Drave, poljoprivrednom kulturom, uz mogućnost
smještaja u izvornom seoskom ambijentu s pejzažnim osobitostima i originalnom
gastronomskom ponudom, Općina Čađavica ima potencijal za razvoj turizma na svom i širem
županijskom području. Prvenstveno postoji mogućnost razvoja lovnog i ribolovnog turizma,
aktivnog turizma s popratnim sportsko-rekreacijskim sadržajima te izletničkog i kulturnoedukativnog turizma. Kako bi pokrenula razvitak aktivnijeg turizma na svome području,
Općina Čađavica je u svome proračunu osigurala sredstva za izgradnju biciklističke staze.

PRIORITET

PRIORITET 3: RAZVITAK
KONKURENTNOG I ODRŽIVOG
GOSPODARSTVA

MJERE

Mjera 3.1.
Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredne
proizvodnje
Mjera 3.2.
Razvoj turizma i revitalizacija turističke
infrastrukture

4. Popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva s ključnim aktivnostima i
pripadajućim pokazateljima rezultata

U ovome poglavlju razrađene su mjere koje uz opis i ključne aktivnosti sadrže precizno
definirane korisnike, očekivane rezultate, razdoblje provedbe te indikatore za vrjednovanje
razine doprinosa pojedine mjere konkretnom prioritetu.
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4.1. Mjere za unapređenje kvalitete života i stanovanja kroz prostorno planiranje i razvitak
infrastrukture

PRIORITET 1.

UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA I STANOVANJA KROZ
RAZVOJ INFRASTRUKTURE I ZAŠTITE OKOLIŠA

MJERA 1.1.

Razvitak i unaprjeđenje komunalne i prometne infrastrukture

CILJ MJERE:

Stvaranje preduvjeta za nesmetani rast i razvoj gospodarstva/ gospodarskih
aktivnosti te povećanje kvalitete života građana kroz učinkovito održavanje
prometne i komunalne infrastrukture

AKTIVNOSTI:

• Proširenje/uređenje groblja i mrtvačnica
• Rekonstrukcija javne rasvjete
• Održavanje i rekonstrukcija postojećih lokalnih i nerazvrstanih cesta
• Uređenje mostova na području Općine
• Izgradnja kanalizacijskog sustava

NOSITELJ:

Općina Čađavica

OČEKIVANI
REZULTATI:

Povećan standard infrastrukturnog sustava Općine, unaprijeđena prometna i
komunalna infrastruktura Općine – uređena groblja i mrtvačnice,
rekonstruirana javna rasvjeta, izgrađene nove i održavane postojeće ceste,
uređeni mostovi, izgrađena kanalizacija.

INDIKATORI:

• Broj km novoizgrađene ceste u poslovnoj zoni
• Broj uređenih mostova na području Općine
• Broj km dužine novoizgrađenog kanalizacijskog sustava

RAZDOBLJE
PROVEDBE:

2021.-2025.

PRIORITET 1.

UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA I STANOVANJA KROZ
RAZVOJ INFRASTRUKTURE I ZAŠTITE OKOLIŠA

MJERA 1.2.

Poboljšanje uvjeta stanovanja kroz izgradnju i uređenje javnih
prostora i površina

CILJ MJERE:

Unaprijediti javni prostor i površine te društvenu infrastrukturu Općine,
podići kvalitetu života stanovnika, stvoriti adekvatne prostorne i tehničke
uvjete za rad organizacija civilnog društva i okupljanje zajednice.

AKTIVNOSTI:

• Izgradnja Regionalne klaonice s rasjekaonicom mesa i hladnjačom
• Izgradnja i uređenja autobusnih ugibališta
• Učinkovito održavanje i razvoj javnih površina
• Izgradnja, rekonstrukcija, adaptaciju i obnova centara okupljanja u
zajednici (društvenih domova)

NOSITELJ:

Općina Čađavica, Hrvatske ceste

OČEKIVANI
REZULTATI:

Unaprijeđeni javni objekti i površine na području Općine, podignuta
kvaliteta života stanovnika.
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INDIKATORI:

• Broj izgrađenih autobusnih ugibališta
• Broj izgrađenih/rekonstruiranih društvenih domova
• Postotak izgrađenosti klaonice

RAZDOBLJE
PROVEDBE:

2021.-2025.

PRIORITET 1.

UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA I STANOVANJA KROZ
RAZVOJ INFRASTRUKTURE I ZAŠTITE OKOLIŠA

MJERA 1.3.

Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom

CILJ MJERE:

Smanjenje količine otpada, povećanje korištenja vrijednih svojstava otpada,
očuvanje okoliša.

AKTIVNOSTI:

• Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada
• Održavanje zelenih otoka
• Organizirani odvoz smeća

NOSITELJ:

Općina Čađavica

OČEKIVANI
REZULTATI:

Smanjena količina otpada, moderniziran i održiv sustav zbrinjavanja
otpada, unaprijeđena razina zaštite okoliša.

INDIKATORI:

• Količina odvojeno prikupljenog otpada namijenjenog recikliranju
• Količina nabavljene opreme za odvojeno prikupljanje otpada

RAZDOBLJE
PROVEDBE:

2021.-2025.

4.2. Mjere za podizanje društvenog standarda stanovnika Općine

PRIORITET 2.

PODIZANJE DRUŠTVENOG STANDARDA STANOVNIKA
OPĆINE

MJERA 2.1.

Izgradnja i uređenje sportsko-rekreativne infrastrukture i razvoj
novih športsko-rekreativnih sadržaja

CILJ MJERE:

Povećanje aktivnosti stanovništva i smanjivanje neiskorištenosti kapaciteta
za sportsku infrastrukturu i kao dio zajednice i kao dio turističke ponude.

AKTIVNOSTI:

• Unaprjeđenje sportsko-rekreacijskih sadržaja
• Izgradnja zgrade sportsko-rekreacijske namjene

NOSITELJ:

Općina Čađavica

OČEKIVANI
REZULTATI:

Unaprijeđeni sportsko-rekreacijski sadržaji dostupni svima, poboljšana
kvaliteta života svih stanovnika Općine, promoviran zdrav način života
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INDIKATORI:

• Broj izgrađenih/adaptiranih i opremljenih športsko-rekreacijskih objekata
• Broj udruga rekreativnog značaja koje Općine sufinancira

RAZDOBLJE
PROVEDBE:

2021.-2025.

PRIORITET 2.

PODIZANJE DRUŠTVENOG STANDARDA STANOVNIKA
OPĆINE

MJERA 2.2.

Unaprjeđenje kvalitete odgojno-obrazovne infrastrukture i sadržaja

CILJ MJERE:

Unaprijediti odgojno-obrazovnu infrastrukturu i kvalitetu rada odgojnoobrazovnih institucija kako bi bile u mogućnosti zadovoljiti pedagoške
standarde, odgovoriti potrebama djeteta, pridonijeti stjecanju novih znanja i
vještina te promjenama na tržištu rada.

AKTIVNOSTI:

• Rekonstrukcija i opremanje postojećih odgojno-obrazovnih ustanova
prema pedagoškim standardima i po mjeri djeteta
• Sufinanciranje predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i
visokoškolskog obrazovanja
•Uređenje okoliša osnovne škole

NOSITELJ:

Općina Čađavica, osnovna škola

OČEKIVANI
REZULTATI:

Poboljšana kvaliteta predškolskog i osnovnog obrazovanja, kvalitetnija
ponuda programa za djecu prema iskazanim potrebama i interesima.

INDIKATORI:

• Broj upisane djece u vrtić
• Broj upisane djece u osnovnu školu

RAZDOBLJE
PROVEDBE:

2021.-2025.

PRIORITET 2.

PODIZANJE DRUŠTVENOG STANDARDA STANOVNIKA
OPĆINE

MJERA 2.3.

Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete zdravstvenih i socijalnih usluga

CILJ MJERE:

Unaprijediti već postojeće usluge i razviti nove zdravstvene i socijalne
usluge.

AKTIVNOSTI:

• Dodjela donacija socijalno ugroženim obiteljima i starijim osobama
• Sufinanciranje rada udruga socijalnog značaja
• Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga na području Općine

NOSITELJ:

Općina Čađavica

OČEKIVANI
REZULTATI:

Unaprijeđene postojeće i razvijene nove socijalne i zdravstvene usluge.
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INDIKATORI:

• Broj obitelji/kućanstava koje su dobile donaciju
• Broj socijalnih udruga koje su dobile donacija

RAZDOBLJE
PROVEDBE:

2021.-2025.

4.3. Mjere za razvitak konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET 3.

RAZVITAK KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA

MJERA 3.1.

Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

CILJ MJERE:

Pomoći poljoprivrednicima i poljoprivrednim udrugama kako bi financirali
svoju djelatnost i tako ojačali konkurentnost.

AKTIVNOSTI:

• Sufinanciranje rada udruga poljoprivrednog značaja

NOSITELJ:

Općina Čađavica, poljoprivredna gospodarstva

OČEKIVANI
REZULTATI:

Financijski potpomognute udruge poljoprivrednog značaja, ojačana
konkurentnost i poslovanje.

INDIKATORI:

• Broj poljoprivrednih udruga koje dobivaju subvenciju Općine

RAZDOBLJE
PROVEDBE:

2021.-2025.

PRIORITET 1.

RAZVITAK KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA

MJERA 1.3.

Razvoj turizma i revitalizacija turističke infrastrukture

CILJ MJERE:

Unaprijediti turističku infrastrukturu izgradnjom biciklističke staze.

AKTIVNOSTI:

• Poboljšanje postojećih i razvoj novih i održivih turističkih sadržaja i usluga
• Unapređenje postojeće javne turističke infrastrukture (šetnice,
promatračnice, tematske i biciklističke staze i dr.)

NOSITELJ:

Općina Čađavica, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije,
poljoprivredna gospodarstva

OČEKIVANI
REZULTATI:

Razvijeni novi turistički sadržaji, povećana razina kvalitete i raznovrsnosti
turističke ponude.

INDIKATORI:

•Broj km izgrađene biciklističke staze
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RAZDOBLJE
PROVEDBE:

2021.-2025.

5. Doprinos mjera ciljevima UN – ovog Programa za održivi razvoj do 2030.
godine
U ovom poglavlju prikazan je doprinos mjera ciljevima iz Programa UN-a za održivi razvoj
do 2030. godine (SDG).

NAZIV MJERE
1.

Razvitak i unaprjeđenje
komunalne i prometne
infrastrukture

DOPRINOS CILJU UN – ovog PROGRAMA ZA
ODRŽIVI RAZVOJ DO 2030. GODINE
SDG 6
Osigurati dostupnost i održivo upravljanje vodama te
zdravstvene uvjete za sve
Doprinos
SDG-u
6:
Ovom
mjerom
Općina
Čađavicaželiizgraditisustav odvodnje otpadnih voda koji
predstavljaju preduvjet za kvalitetan život lokalnog
stanovništva. Tako će sestvoriti preduvjeti za nesmetan rast i
razvoj gospodarstva/gospodarskih aktivnosti te povećati
kvalitetu života građana kroz učinkovito održavanje
komunalne infrastrukture.
SDG 9
Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i
održivu industrijalizaciju i poticati inovacije
Doprinos SDG-u 9: Ovom mjerom Općina Čađavicaželi
unaprediti mrežu lokalnih cesta i osigurati njihovu učinkovitiju
povezanost sa županijskim i državnim cestama. Odnosno,
Općina želi unaprijediti prometni sustav, osigurati veću razinu
prometne sigurnosti i tako poboljšati kvalitetu života
stanovnika.

2.

Poboljšanje uvjeta
stanovanja kroz
izgradnju i uređenje
javnih prostora i površina

SDG 11
Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima,
otpornima i održivima
Doprinos SDG-u 11: Ovom mjerom Općina Čađavicaželi
unaprijediti društvenu infrastrukturu Općine, poboljšati
društveni život stanovnika, stvoriti adekvatne prostorne i
tehničke uvjete za rad organizacija civilnog društva i ostalih
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3.

Unaprjeđenje sustava
gospodarenja otpadom

SDG 12
Osigurati održive obrasce potrošnje i proizvodnje
Doprinos SDG-u 12: Ovom mjerom, Općina želi i stvoriti
infrastrukturne i institucionalne uvjete koji će omogućiti
kvalitetno gospodarenje otpadom.

4.

5.

Izgradnja i uređenje
sportsko-rekreativne
infrastrukture i razvoj
novih športskorekreativnih sadržaja

Unaprjeđenje kvalitete
odgojno-obrazovne
infrastrukture i sadržaja

SDG 11
Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima,
otpornima i održivima
Doprinos SDG-u 11: Ovom mjerom Općina Čađavicaželi
unaprijediti društvenu infrastrukturu Općine, poboljšati
društveni život stanovnika, stvoriti adekvatnu sportskorekreativnu infrastrukturu i tako povećati aktivnost
stanovništva.
SDG 4
Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati
prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima
Doprinos SDG-u 4: Ovom mjerom Općina Čađavica želi
unaprijediti odgojno-obrazovnu infrastrukturu i kvalitetu rada
odgojno-obrazovnih institucija kako bi bile u mogućnosti
zadovoljiti pedagoške standarde, odgovoriti potrebama djeteta,
pridonijeti stjecanju novih znanja i vještina te promjenama na
tržištu rada.

6.

Poboljšanje zdravstvene i
socijalne zaštite
stanovništva

SDG 3
Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih
starosnih skupina
Doprinos SDG-u 3: Općina Čađavica ovom mjerom želi
osigurati veću dostupnost i kvalitetu zdravstvenih i socijalnih
usluga.

7.

Podizanje razine
konkurentnosti
poljoprivredne
proizvodnje

SDG 2
Iskorijeniti glad, osigurati dostatne količine hrane i bolju
prehranu te promicati održivu poljoprivredu
Doprinos SDG-u 2: Ovom mjerom Općina Čađavica želi
financijski pomoći poljoprivrednicima na svome području i
tako jačati konkurentnost poljoprivrednih proizvoda i
proizvođača.

8.

Razvoj turizma i
revitalizacija turističke
infrastrukture

N/P
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6.Okvir za praćenje i izvještavanje o provedbi Programa
Kako bi se osigurala što učinkovitija provedba Programa iznimno je važno kontinuirano
pratiti, vrednovati i izvještavati o provedbi iste. Kroz proces kontinuiranog praćenja
prikupljaju se ostvareni pokazatelji provedbe Programa koji prikazuju napredak realizacije
planiranih aktivnosti u odnosu na željene ishode, potrebne resurse i predviđene rokove.
Praćenje i izvještavanje o provedbi Programa odvijat će se kontinuirano tijekom čitavog
razdoblja na koje se Program odnosi. Jedinica lokalne samouprave polugodišnje i godišnje
izvješćuje putem lokalnog koordinatora, kojeg određuje izvršno tijelo jedinice lokalne
samouprave, regionalnog koordinatora i Koordinacijsko tijelo o provedbi provedbenog
programa. Prva izvješća o provedbi Programa podnose se do 31. siječnja 2022. godine. U
okviru sustava praćenja i izvještavanja o provedbi, nadležni upravni odjel Općine koordinirat
će među ostalim upravnim odjelima i ustrojstvenim jedinicama Općine, prikupljanje, obradu,
analizu i pohranu informacija, podataka i pokazatelja, te na osnovu istih izraditi izvješće.
Izvješće o provedbi Programa sadržavat će prikaz utrošenih financijskih sredstava odnosno
realizacije definiranih strateških ciljeva, prioriteta i mjera. Sastavni dio izvješća sadržavat će i
prikaz izvršenja kapitalnih razvojnih projekata planiranih Strateškim programom razvoja
Općine Čađavica za predmetno razdoblje s informacijama o utrošenim sredstvima, izvorima
njihova financiranja, ostvarenim rezultatima provedbe istih, te doprinos njihova ostvarenja
pojedinom strateškom cilju/prioritetu/mjeri.

7. Prilog 1. Terminski plan provedbe mjera i okvir za praćenje
Xls tablica.
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