1.
Na temelju članka 65. stavka 3. Zakona o šumama (“Narodne novine “ br. 140/05, 82/06,
129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14 ) i članka 41. Statuta Općine Čađavica ( Službeni
glasnik br. 2/13 i 7/14 ) općinski načelnik Općine Čađavica, podnosi
IZVJEŠĆE
o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
Članak 1.
Odredbama Zakona o šumama (NN br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12,
148/13, 94/14) određeno je da jedinice lokalne samouprave donose program utroška sredstava
šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma
(drvni sortimenti) u visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju (brdsko planinska područja i
područja od posebne državne skrbi).
Sredstva šumskog doprinosa koriste se isključivo za financiranje izgradnje komunalne
infrastrukture.
Članak 2.
Proračunom Općine Čađavica za 2017. godinu sredstva šumskog doprinosa ostvarena su u
iznosu od 89.817,17 kuna.
Članak 3.
Sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu utrošena su za financiranje izgradnje
komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2017. godinu.
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2.
Temeljem članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. 20/18) i članka 31.
Statuta Općine Čađavica („Službeni glasnik“ br.2/13, 7/14 i 1/18), načelnik Općine Čađavica,
podnosi
IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRIHODA OD PRODAJE, ZAKUPA,
DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA I KONCESIJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U
VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 01.01.2017.-31.12.2017.
Članak 1.
Općina Čađavica Proračunom Općine Čađavica za 2017. godinu planira u prihodovati
sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u planiranom iznosu od
1.313.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 1.069.108,00 kuna.

Članak 2.
Sredstva iz pozicije prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog
zemljišta mogu se isključivo koristiti (čl.44) za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, za
podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i zemljišnih
knjiga, za subvencioniranje dijela troškova za sređivanje zemljišnoknjižnog stanja poljoprivrednog
zemljišta u privatnom vlasništvu, za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom ovoga
Zakona, za program razminiranja zemljišta, program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i
održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu, program uređenja
zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, za troškove održavanja sustava za navodnjavanje,
za program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti i za program sufinanciranja
aktivnosti izrade programa, projekata i ostalih dokumenata neophodnih za provedbu mjera potpore iz
Programa ruralnog razvoja, a čija se izrada ne sufinancira kroz mjere potpore iz toga Programa i
druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede i akvakulture.
Članak 3.
Ukupnu sumu predviđenih sredstava treba raspodijeliti u sljedeće kategorije:








za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta,
sređivanja zemljišnih knjiga,
za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona, program uređenja
ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i
akvakulturu,
nasipavanje i ravnanje poljskih putova,
za ostale potrebe u poljoprivredi,
i za sufinanciranje aktivnosti izrade programa, projekata i ostalih dokumenata neophodnih za
provedbu mjera potpore iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020..
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3.
Na temelju članka 20. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08 i 136/12), članka 31.
stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12 i
143/13) i članka 41. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik br. 2/13., 7/14. i 1/18. ) općinski
načelnik Općine Čađavica, podnosi
IZVJEŠĆE
o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području
Općine Čađavica za 2017. godinu
Članak 1.
Jedinice lokalne samouprave donose program utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koju plaćaju vlasnici nezakonito izgrađenih zgrada.
Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području
Općine Čađavica za 2017. godinu koriste se isključivo za izradu prostornih planova kojima se
propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te
za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja.
Članak 2.
Proračunom Općine Čađavica za 2017. godinu sredstva naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čađavica ostvarena su u iznosu od 20.423,88 kuna.
Članak 3.
Sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području
Općine Čađavica za 2017. godinu utrošena su za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti
i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje
infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja.
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4.
Temeljem članka 10. stavak 2. i članka 12. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(„Narodne novine“ broj 39/13 i 48/15), članka 4. stavak 2. Pravilnika agrotehničkim mjerama
(„Narodne novine“ broj 142/13), Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu („Službeni
glasnik“ br. 8/13. ) i članka 41. Statuta Općine Čađavica („Službeni glasnik“ 2/13. i 7/14. ), općinski
načelnik Općine Čađavica podnosi
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. godini
Članak 1.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta na području Općine Čađavica djelomično su
pridržavali odredbi Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite
od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu u 2017. godini.
Slijedom navedenog u stavku I. ovog članka vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta
djelomično su primijenili sljedeće:
- minimalnu razinu obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
- sprječavali zakorovljenost,
- suzbijali biljne bolesti i štetnike,
- koristili i uništavali biljne ostatke na propisan način,
- uređivali i održavali poljske putove i nerazvrstane ceste,
- sprječavali zasjenjivanja susjednih čestica
Budući da na području Općine Čađavica nema opasnosti od erozije poljoprivrednog zemljišta,
zaštitu od erozije nije bilo potrebno provoditi.

Članak 2.
Ovo Izvješće dostavit će se Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredno zemljište.
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5.
Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj
94/13. i 72/17. ) i članka 41. Statuta Općine Čađavica („Službeni glasnik“ broj 02/13. 7/14. i 1/18.)
Načelnik Općine Čađavica, dana 15. ožujka 2018. godine, podnosi
IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Čađavica za 2017. godinu
1.UVOD
Okvir za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u RH dan je Strategijom
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05), Planom gospodarenja otpadom u Republici
Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17), Zakonom o održivom gospodarenju otpadom
(NN 94/13., 72/17.) i njegovim podzakonskim aktima, Strategijom održivog razvitka Republike
Hrvatske (NN 30/09), Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) te Nacionalnom
strategijom zaštite okoliša Republike Hrvatske (NN 46/02).
Zakon o održivom gospodarenju otpadom utvrđuje sustav gospodarenja otpadom, uključujući
red prvenstva, načela, ciljeve i način gospodarenja, strateške i programske dokumente u gospodarenju
otpadom te nadležnosti i obveze pri tome, a zatim i lokacije i građevine za gospodarenje otpadom,
djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja
otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom. Njime se u pravni poredak RH
prenosi više Direktiva EU iz područja otpada i gospodarenja njime te utvrđuje okvir za provođenje više
europskih Uredbi i Odluka.
Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. godine određuje i
usmjerava gospodarenje otpadom na temelju analize postojećeg stanja na području gospodarenja
otpadom, ciljeva gospodarenja otpadom te ciljeva za pojedine sustave gospodarenja posebnim
kategorijama otpadom, sve u skladu s Direktivama EU, najnovijim smjernicama Europske komisije
vezanim za gospodarenje otpadom i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Plan gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske naglasak stavlja na ispunjenje ciljeva u hijerarhiji otpada, odnosno na
sprječavanje nastanka otpada i recikliranje otpada.

2. ZAKONSKA OSNOVA
Obveza izrade Plana gospodarenja otpadom za Općinu Čađavica proizlazi iz odredbi Zakona o
održivom gospodarenju otpadom, podzakonskih propisa, te drugih dokumenata zaštite okoliša.
Planovima gradovi i općine razrađuju ciljeve i propisuju mjere gospodarenja komunalnim
otpadom, biorazgradivim otpadom, posebnim kategorijama otpada i opasnim otpadom, s ciljem što
učinkovitijeg smanjenja količina nastalog otpada, povećanja postotka reciklaže, obrade i oporabe
otpada, odnosno smanjenja količina otpada za konačno odlaganje. Plan se donosi za razdoblje od 6
godina, a njegove izmjene prema potrebi. Planom gospodarenja otpadom se određuje i usmjerava
gospodarenje otpadom, analizira postojeće stanje te daju smjernice za njegovo unaprjeđenje.
Plan prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (čl. 21.) obuhvaća:
1. analizu te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području JLS, uključujući
ostvarivanje ciljeva;
2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju
komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva;

3.

podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te
statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom;
4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju;
5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući
izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada;
6. opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada;
7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada;
8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada;
9. popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana;
10. organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja
otpadom;
11. rokove i nositelje izvršenja Plana.
Jedinica lokalne samouprave dužna je za Plan gospodarenja otpadom ishoditi prethodne
suglasnosti nadležnog upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za
poslove zaštite okoliša.
Općina Čađavica je na temelju Odluke o odabiru u 2017. godini izradu Plana gospodarenja
otpadom za Općinu Čađavica razdoblje 2018-2022. godine povjerila Zavodu za unapređivanje
sigurnosti d.d. Osijek.
Nacrt Plana objavljen je bio na internetskoj stranici Općine Čađavica www.opcina-cadjavica.hr
(http://www.opcina-cadjavica.hr/content/javni-uvid-i-savjetovanje-s-javno%C5%A1%C4%87u-oplanu-gospodarenja-otpadom-na-podru%C4%8Dju-op%C4%87ine). Javno savjetovanje trajalo je 30
dana te je bilo otvoreno od 12. veljače do 13. ožujka 2018. godine.
Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave za razdoblje od šest godina, a njegove izmjene i dopune po potrebi, a objavljuje se u
službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.
Člankom 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisuje se da jedinica lokalne samouprave
dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka
tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom Službenom glasniku.
3. OPĆI PODACI O OPĆINI
Općina Čađavica nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Virovitičko-podravske županije. Površina
Općine iznosi 90,6 km2, a sastoji se od 10 naselja: Čađavica, Čađavički Lug, Donje Bazije, Ilmin Dvor,
Noskovačka Dubrava, Noskovci, Starin, Šaševo, Vraneševci i Zvonimirovac. Općina sa sjeverne strane
graniči s Republikom Mađarskom, s istočne strane s Općinom Crnac, sa zapadne strane s Gradom
Slatina i Općinom Sopje te s južne strane s Općinom Nova Bukovica.
karašičke ili slavonske Podravine, tipično nizinsko područje.
Opći podaci o Općini Čađavica
OPĆINA ČAĐAVICA
ADRESA KOLODVORSKA 2, ČAĐAVICA
ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA
OIB 94900102502
TELEFON 033/544-254
E-MAIL opcina@opcina-cadjavica.hr
WEB www.opcina-cadjavica.hr

4. MJERE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
Količine otpada po ključnim brojevima koje je na području Općine Čađavica sakupila tvrtka
EKO-FLOR PLUS d.o.o. u 2017. godini (do 30.11.2017.) prikazane su u Tablici 2. Kada se navedenim
podacima dodaju i podaci za 12. mjesec (prosjek otpada u pojedinom mjesecu iznosi 19.736 kg),
količina komunalnog otpada koji je sakupljen na području Općine u 2017. iznosi 236.831 kg. Po
stanovniku količina otpada iznosi 118 kg, odnosno dnevna količina od 0,32 kg po stanovniku, što je
manje od državnog prosjeka.
Tablica 1. Prikaz količina sakupljenog otpada na području Općine Čađavica prema ključnim
brojevima u 2017. godini (izvor EKO-FLOR PLUS d.o.o.)
Ključni broj otpada
15 01 01
15 01 02
15 01 07
20 01 01
20 01 10
20 01 11
20 01 39
20 03 01
20 03 07

Ime otpada
papirna i kartonska ambalaža
plastična ambalaža
staklena ambalaža
papir i karton
odjeća
tekstili
plastika
miješani komunalni otpad
glomazni otpad
UKUPNO:
PO STANOVNIKU:

Sakupljeno 2017. (kg)
250
50
5.408
4.180
80
400
2.550
203.480
700
217.098
108

Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom predviđeno je uvođenje poticajne naknade JLS za
smanjenje količine miješanog komunalnog otpada na način da će Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost do kraja tekuće godine za prethodnu godinu izračunati i dostaviti JLS iznos poticajne
naknade za količine miješanog komunalnog otpada koje prekoračuju dopuštenu količinu za
predmetnu godinu.

A. Analiza stanja gospodarenja otpadom na području Općine Čađavica
Posao gospodarenja komunalnim otpadom na području Općine od 1. prosinca 2016. godine
obavlja tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. Usluga gospodarenja otpadom se sastoji u prikupljanju
miješanog komunalnog otpada i prikupljanju glomaznog otpada. Miješani komunalni otpad se od
kućanstava prikuplja dva puta mjesečno, direktno od korisnika putem spremnika od 120 l. Od
pravnih subjekata miješani komunalni otpad se prikuplja sukladno potpisanom Ugovoru, u
spremnicima zapremina 120, 240, 1.100 i 5.000 l. Na području Općine nije uspostavljeno odvojeno
sakupljanje posebnih kategorija otpada (papir, plastika, metal, staklo, biorazgradivi otpad) direktno
od korisnika.
Na području Općine postavljeno je 9 eko-otoka te se na svakom od njih nalazi po jedan
spremnik za otpadni papir, staklo i plastiku. Odvoz otpada s navedenih eko-otoka obavlja se prema
potrebi. Na grobljima na području Općine postavljeni su spremnici za miješani komunalni otpad
zapremine 5.000 l koji se prazne prema potrebi.
Glomazni otpad sakuplja se vozilom otvorenog tipa, u prethodno utvrđenim terminima.

Sakupljanje električnog i elektroničkog otpada obavlja se postavljanjem specijalnih spremnika
za EE otpad na unaprijed određenim lokacijama i u određenom vremenu. Sva kućanstva i svi poslovni
subjekti s područja Općine uključeni su u sustav sakupljanja miješanog komunalnog otpada.
Na području Općine nalazi se mobilno reciklažno dvorište.
B. Postojeće građevine i oprema za gospodarenje otpadom
B.2. Mobilno reciklažno dvorište
Mobilno reciklažno dvorište je metalna struktura izrađena od čelika, dužine 4,7 m, širine 1,950
m i visine 2,25 m s kukama za lance kojima je omogućeno izmještanje strukture pomoću autopodizača.
U mobilnom reciklažnom dvorištu nalazi se 6 plastičnih spremnika zapremine 240 litara te 3 plastična
spremnika zapremine 1.000 l. Navedeni spremnici opremljeni su uređajima za automatsko mjerenje
napunjenosti posuda.
B.3. Eko-otoci
Na području Općine postavljeno je 9 eko-otoka. Svaki eko-otok sastoji se od tri spremnika
zapremine 1.100 l za sakupljanje otpadnog papira, stakla i plastike. Navedeni eko-otoci nalaze se na
sljedećim lokacijama na području Općine:
 naselje Čađavica – Dvorište zgrade Općine, Kolodvorska 2
 naselje Čađavica – Vukovarska ulica – Bastalov put
 naselje Vraneševci – Vraneševci 69
 naselje Starin – Vatrogasni dom, Starin bb
 Noskovci – Mjesni dom, Noskovci bb
 Čađavački Lug – Mjesni dom, Čađavački lug bb
 Donje Bazije – Mjesni dom
 Zvonimirovac – Krapinska bb
 Šaševo – Mjesni dom, Šaševo bb
B.4. Planirane građevine i oprema za gospodarenje otpadom
Na području Općine planira se uvođenje dodatnih spremnika za odvojeno sakupljanje
biorazgradivog otpada i otpadnog papira direktno kod korisnika usluge. Također, planira se i
postavljanje dodatnih spremnika za odvojeno sakupljanje otpada na javim površinama na području
Općine.
Lokacija za reciklažno dvorište za građevni otpad odredit će se IV izmjenama i dopunama
Prostornog plana Općine Čađavica.
5. ZAKLJUČAK NA OSNOVI UČINJENOG PREMA PLANU GOSPODARENJA OTPADOM
Kako bi se postigao cilj odvojenog prikupljanja 60% mase proizvedenog komunalnog otpada,
planira se daljnje unapređivanje odvojenog sakupljanja otpada u svrhu recikliranja i oporabe
pojedinih vrsta otpada.
Na području Općine Čađavica obveza odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i
plastike te krupnog (glomaznog) omogućena je na sljedeći način:
 predajom u mobilno reciklažno dvorište
 predajom u spremnike postavljene na području Općine (eko-otoci)
 predajom glomaznog otpada dva puta godišnje
Obveza jedinice lokalne samouprave, u ovom slučaju Općine Čađavica, je osiguravanje javne
usluge prikupljanja komunalnog otpada, uspostava reciklažnih dvorišta, provedba mjera sprječavanja
odlaganja otpada na neuređena odlagališta i sanacija neuređenih odlagališta, planiranje građevina za
gospodarenje otpadom, provedba izobrazno-informativnih aktivnosti te ostalih obveza proizašlih iz

Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za
razdoblje od 2017. – 2022.
Kako bi sustav gospodarenja otpadom na području JLS bio učinkovit, potrebna je koordinacija
sa svim zainteresiranim dionicima, pogotovo s tvrtkama i obrtima koji posjeduju dozvole za
gospodarenje otpadom, kao i sa jedinicom regionalne samouprave (Virovitičko-podravska županija).
Sve mjere koje se tiču gospodarenja otpadom moraju se provoditi javno i transparentno.
Općina Čađavica će i u narednom razdoblju ispunjavati svoju zakonsku obvezu te se ciljevi iz
Plana ostvaruju zavisno od provedbenih mogućnosti i financijskih sredstava Općine.
Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Čađavica.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA
OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević, v.r.
KLASA: 363-01/18-01/04
URBROJ: 2189/07-18-02-1
Čađavica, 15. ožujka 2018.
________________________________________

6.
Na temelju članka 41. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik broj 2/13., 7/14. i 1/18 ) i
članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 - pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), Općinski načelnik Općine Čađavica dana 28. ožujka 2018.,
podnosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2017. godinu
Članak 1.
Za realizaciju Programa javnih potreba u djelatnostima kulture na području općine
Čađavica u Proračunu Općine Čađavica za 2017. godinu utrošena su sredstva kako slijedi:
R.b.
1.

2.

NAZIV PROGRAMA
UKUPNO PROGRAMI:

IZMJENA

Osiguranje sredstava za djelatnosti
KUD Podravina

12.000

Osiguranje sredstava za djelatnosti
ostalih udruga
SUHK ČAĐAVICA
Stočarsko-ratarska udruga Čađavica
ZUiČHVIDR-a

15.500
0,00
14.500

Članak 2.
Za realizaciju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na
području općine Čađavica u Proračunu Općine Čađavica za 2017. godinu utrošena su sredstva kako
slijedi:
R.b
.

NAZIV PROGRAMA

IZMJENA

UKUPNO PROGRAMI:
1.

Program predškolskog odgoja

2.

Program sufinanciranja
srednjoškolaca

3.

107.000
50.400

69.000
Program sufinanciranja studenata

4.

5.000
Program sufinanciranja rada Visoke
škole u Virovitici

5.

7.000

Program sufinanciranja rada OŠ
Davorin Trstenjak
6.

85.000
Donacija za OŠ Davorin Trstenjak

Članak 3.
Za realizaciju Programa javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite
na području općine Čađavica u Proračunu Općine Čađavica za 2017. godinu utrošena su sredstva
kako slijedi:
R.
b.
1.

2.

3.

NAZIV PROGRAMA

IZMJENA

UKUPNO PROGRAMI:
Program socijalne zaštite
- podmirenje troškova ogrijeva

85.200

Program humanitarne skrbi kroz
institucije i udruge građana
Specijalističko-konzilijarna zaštita
Sufinanciranje rada hitne medicinske
pomoći
Sufinanciranje mrtvozorstva

12.000
7.700

Jednokratna pomoć za novorođenčad

55.000

500

Članak 4.
Za realizaciju Programa javnih potreba u sportu na području općine Čađavica u
Proračunu Općine Čađavica za 2017. godinu utrošena su sredstva kako slijedi:
R.b.

NAZIV PROGRAMA

IZMJENA

UKUPNO PROGRAMI:
1.

Poticanje amaterskog sporta kroz
pojedine
sportske
udruge
(natjecateljski sport)

2.

130.000

0,00
Donacija za izgradnju svlačionica

3.

8.000
Tekuća donacija za MK Zvijeri

4.

30.000
LU SOKOL Čađavica

5.

5.000
LU JELEN Noskovci

6.

12.000
ŠRU Karas Čađavica

7.

2.000
ŠRU Mrena Noskovci

Članak 5.
Za realizaciju Programa javnih potreba u vatrogastvu i ostalim općim društvenim
djelatnostima na području općine Čađavica u Proračunu Općine Čađavica za 2017. godinu utrošena su
sredstva kako slijedi:

R.b. NAZIV PROGRAMA
UKUPNO PROGRAMI:
1
.

2
.

IZMJENA

Program protupožarne zaštite
- Tekuće donacije VZO
- Nabavka opreme za civilnu zaštitu
- HGSS
- Osiguranje sredstava za rad Crvenog križa

85.000
2.000
3.000
6.500

Program- tekuće donacije institucijama i udrugama
građana u ostalim društvenim djelatnostima
- Donacije po odlukama općinskog načelnika

35.000

Članak 6.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti
Općine Čađavica za 2017. godinu objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Čađavica.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA
OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević,v.r.
KLASA: 023-05/16-01/12
URBROJ: 2189/07-02-18-3
U Čađavici, 28. ožujka 2018. godine
_______________________________

7.
Na temelju članka 41. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik broj 2/13., 7/14. i 1/18. ) i
članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 - pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), Općinski načelnik Općine Čađavica dana 28. ožujka 2018.,
podnosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Članak 1.
Utvrđuje se da je u Općini Čađavica tijekom 2017. godine izvršen Program gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, kako slijedi:

I. GRADNJA JAVNIH POVRŠINA
Izgradnja nogostupa radi sigurnosti slobodnog prolaza pješaka.
1.
2.

Izgradnja pješačkih staza…………….. …………………………………953.500,00 kn
Izgradnja autobusnih ugibališta u Čađavici i Čađavačkom Lugu………..……..0,00 kn

Ukupno:………………………………………………………………….. 953.500,00 kn

Izvori financiranja:
- komunalni doprinos,
- sredstva općinskog proračuna i
- sredstva iz drugih očekivanih izvora - drugi izvori- Pomoći iz inozemstva (darovnice).
II. GRADNJA GROBLJA
1.

Uređenje površina postojećih groblja i pristupnih puteva grobljima, potrebna sredstva su
cca 0,00 kn.

Izvor financiranja su sredstva općinskog proračuna.

III. GRADNJA JAVNE RASVJETE
1. Izgradnja nedostajuće i poboljšanje postojeće javne rasvjete u svim naseljima
na području Općine Čađavica.
1.

Rekonstrukcija javne rasvjete na području općine……………………..270.000,00 kn
Ukupno:……………………………………………………………… 270.000,00 kn

Izvori financiranja gradnje i rekonstrukcije javne rasvjete su:
- komunalni doprinos i
- sredstva iz drugih očekivanih izvora ( Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ).
IV. MJESNI DOMOVI I ZGRADA OPĆINE
Cilj i namjena je da se omogući adekvatan prostor mještanima radi poboljšanja društvenog i
kulturnog života stanovništva
1. Mjesni dom Noskovci…………………………………….. 0,00 kn
2. Čađavički Lug……………………………………………. 0,00 kn
3. Mjesni dom Vraneševci………………………………….. 0,00 kn
4. Zgrada šporstko – rekreativne namjene na igralištu..………0,00 kn
Ukupno:………………………………………………………… 0,00 kn
V. NERAZVRSTANE CESTE
Ovaj projekt obuhvaća izgradnju cesta, u svrhu komunalnog opremanja i povezivanja naselja
kvalitetnijom cestom-stvaranje boljih uvjeta života.
1.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Čađavica
Zvonimirovac-Suha Mlaka…………………………………..0,00 kn,

Ukupno:…………………………………………………………0,00 kn
Izvori financiranja su:
- Ministarstvo regionalnog razvoja,
- vlastiti prihodi općine Čađavica i
- drugi izvori- Pomoći iz inozemstva (darovnice).
VI. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA
Ovaj projekt obuhvaća nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Čađavica u iznosu
od 264.000,00 kn
Izvori financiranja su:
- Hrvatske vode,
- Komrad d.o.o.
- vlastiti prihodi općine Čađavica

VII. GRADNJA PODUZETNIČKE ZONE
-

izgradnja prometnica, 0,00 kn
Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2017. godinu objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Čađavica.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA

OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević,v.r.
KLASA: 023-05/16-01/13
URBROJ: 2189/07-02-18-4
U Čađavici, 28. ožujka 2018. godine
8.
Na temelju članka 41. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik broj 2/13., 7/14. i 1/18 ) i
članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 - pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), Općinski načelnik Općine Čađavica dana 28. ožujka 2018.,
podnosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Članak 1.
Utvrđuje se da je u Općini Čađavica tijekom 2017. godine izvršen Program održavanje
komunalne infrastrukture za 2017. godinu, kako slijedi

1. Ukupni rashodi planirani za održavanje javne rasvjete i potrošnju
električne energije u 2017. godini, iznose: 129.700,00 kuna.
Od toga na održavanje javne rasvjete, što podrazumijeva izmjenu pregorjelih žarulja javne
rasvjete u naseljima Općine Čađavica, izmjenu prigušnica, zaštitnog stakla, stezaljke i dr. potrošnog
materijala, usluga rada, a sve prema stvarno utrošenom materijalu i radu, planira se iznos: 30.000,00
kuna.
Za troškove električne energije javne rasvjete, mjesnih domova, objekata općine i poslovni
prostor na području Općine Čađavica, za sva naselja, previđen je iznos od 99.700,00 kuna.
Rashodi za javnu rasvjetu financirati će se iz prihoda od komunalne naknade te iz drugih
prihoda.
2.
-

Održavanje poljskih putova uključuje:
nabavu kamena,
prijevoz kamena,
planiranje kamena i zatrpavanje udarnih rupa na poljskim putovima na području općine
Čađavica,
- malčiranje.
Ukupni rashodi za održavanje poljskih putova planirani su u iznosu: 272.000,00 kn.
Izvor financiranja u cijelosti su prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta.
2.

Za održavanje nerazvrstanih cesta predviđeno je 8.500,00 kuna.
Ove aktivnosti obuhvaćaju radove na čišćenju snijega na nerazvrstanim cestama na
području općine Čađavica, sukladno Planu održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima za
2017. godinu.
Izvor financiranja: komunalna naknada.
3.
-

Održavanje javnih površina uključuje poslove:
košnja javnih površina,
odvoz otpada sa javnih površina,

-

čišćenje snijega na javnim površinama (parkirališta ispred zgrada u vlasništvu općine,
ispred kuća oproštaja i dr.),
košnja trave na grobljima
cvijeće za javne površine,
koševi i oprema za javne površine

Za košnju javnih površina i trave na grobljima, odvoz otpada (odvoz kontejnera sa svih
groblja na području Općine tijekom cijele godine) i drugi troškovi, utrošen je iznos od: 90.000,00 kn.
Izvor financiranja, komunalna naknada i naknada od grobljanskih usluga.

4.

Deratizacija i veterinarsko-higijeničarska služba

- deratizacija, planirani iznos 69.300,00 kuna i odnosi se na financiranje
deratizacije iz proračuna Općine za sva domaćinstva na području općine, provode se dva
tretmana (proljeće i jesen).
- veterinarsko –higijeničarska služba, planirani iznos 75.000,00 kuna i
odnosi se na slijedeće poslove: hvatanje i skupljanje pasa lutalica, eventualna pojava lisica, njihovo
uklanjanje sa javnih površina , uklanjanje uginulih životinja (lešina) sa javnih površina na području
općine.
5. Dimnjačarske i ekološke usluge-čišćenje dimnjaka na zgradama u
vlasništvu općine Čađavica, planiran iznos 400,00 kuna.
Izvor financiranja komunalna naknada.

Članak 2.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2017. godinu objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Čađavica.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA
OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević,v.r.
KLASA: 023-05/16-01/14
URBROJ: 2189/07-02-18-4
U Čađavici, 28. ožujka 2018. godine
___________________________________

