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Čađavica, 23. rujna 2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica ( „Službeni glasnik“ broj 2/13. i 7/14. ), Općinsko
vijeće Općine Čađavica na 22. sjednici održanoj 23. rujna 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o korištenju javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Čađavica
u svrhu obavljanja političkih aktivnosti i izborne promidžbe
na području Općine Čađavica
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način i uvjeti davanja na privremeno korištenje javnih površina i drugih
nekretnina u vlasništvu Općine Čađavica ( u daljnjem tekstu : nekretnine ), političkim strankama,
kandidatima i biračima koji predlažu kandidacijske liste i kandidate, za postavljanje privremenih objekata, te
opreme za reklamiranje i oglašavanje, kao i održavanje javnih skupova u svrhu obavljanja političkih
aktivnosti i izborne promidžbe na području Općine Čađavica.
Članak 2.
Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje :
-javna površina – površina određena sukladno Odluci o komunalnom redu Općine Čađavica,
- privremeni objekti te oprema za reklamiranje i oglašavanje obuhvaćaju : štandove, info pultove i
slične pokretne naprave, pozornice ili bine, šatore, plakate, jumbo plakate, različite panoe, oglase, reklamne
ploče, ormariće, jarbole i
- druge nekretnine obuhvaćaju : društvene domove i druge prostore u vlasništvu Općine Čađavica, u
kojima je moguće vršiti djelatnost propisanu ovom Odlukom.
Članak 3.
Političkim strankama i nezavisnim kandidatima iz članka 1. ove Odluke , na njihov zahtjev, može
se odobriti privremeno korištenje nekretnina (ulica, pločnika), radi promidžbe političkih stranaka i kandidata
održavanjem skupova ili prigodnih manifestacija s pozornice, te opreme za reklamiranje i oglašavanje
(štandova i drugih pokretnih naprava, stolova i stolica i sličnih plakata, reklamnih ploča, ormarića, panoa,
jarbola, oglasa i plakata na stupovima javne rasvjete, oglasnim tablama i dr.), u skladu s odredbama ove
Odluke i Odluke o komunalnom redu.
Političkim strankama i nezavisnim kandidatima, na njihov zahtjev, mogu se dati na privremeno
korištenje reklamne površine na zidovima, oglasnim pločama, stupovima javne rasvjete i sl. u vlasništvu
Općine, u svrhu postavljanja plakata, oglasa i sl., uz uvjet pridržavanja odredbi Odluke o komunalnom redu.
Članak 4.
Za privremeno korištenje nekretnine iz članka 1. ove Odluke, političke stranke i kandidati dužni su
podnijeti pisani zahtjev općinskom načelniku Općine Čađavica, najkasnije 5 dana prije namjeravanog
korištenja nekretnine.
Pisani zahtjev treba sadržavati: naziv podnositelja zahtjeva, adresu, OIB, broj računa, kontakt
telefon i osobu za kontakt, namjenu privremenog korištenja nekretnine, oznaku nekretnine, vrstu opreme za
reklamiranje i oglašavanje, mjesto postavljanja izbornih plakata, površinu u m2 i broj dana korištenja
nekretnine sukladno namjeni.

Članak 5.
Privremeno korištenje nekretnine neće se odobriti podnositelju zahtjeva koji: ima dospjele
nepodmirene obveze prema Općini Čađavica po bilo kojoj osnovi.
Članak 6.
Ako je zahtjev osnovan i ukoliko podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete iz ove Odluke, općinski
načelnik donosi odluku kojom se odobrava privremeno korištenje nekretnine iz članka 1.ove Odluke.
Na temelju Odluke Općinskog načelnika zaključuje se ugovor, o korištenju javne površine ili druge
nekretnine, između Općine i podnositelja zahtjeva.
Članak 7.
Ukoliko više političkih stranaka ili kandidata podnese zahtjev za privremeno korištenje iste
nekretnine u isto vrijeme, prednost ima podnositelj zahtjeva čiji je potpuni pisani zahtjev ranije zaprimljen u
pisarnici Općine Čađavica.
Članak 8.
Promidžbeni materijal, poput oglasa i plakata, zabranjeno je postavljati na prometnim znakovima,
autobusnim stajalištima i općenito na površinama na kojima to nije dozvoljeno sukladno Odluci o
komunalnom redu Općine Čađavica.
Članak 9.
Ukoliko politička stranka ili kandidat koriste javnu površinu u svrhu održavanja političkog
skupa, dužni su sukladno zakonskim propisima osigurati čuvarsku službu, te su odgovorni za sigurnost
nazočnih građana za vrijeme trajanja skupa.
Korisnik javne površine dužan je istu urediti i očistiti u roku od 24 sata od završetka skupa, a u protivnom će
to učiniti Općina Čađavica, a na trošak korisnika.
Članak 10.
Privremeni objekti te oprema za reklamiranje i oglašavanje postavljeni prilikom izborne promidžbe,
moraju se ukloniti u roku 5 dana od održanih izbora, a u protivnom će to učiniti Općina Čađavica na trošak
korisnika prema kojem će biti izrečena i novčana kazna u skladu s Odlukom o komunalnom redu Općine
Čađavica.
Općina Čađavica će na trošak političke stranke ili kandidata ukloniti sve privremene objekte te
opremu za reklamiranje i oglašavanje, koji su postavljeni suprotno ovoj Odluci i Odluci o komunalnom redu
odnosno bez odluke kojom se odobrava privremeno korištenje nekretnine.
Članak 11.
Visina naknade za korištenje javne površine ili druge nekretnine u vlasništvu Općine Čađavica i za
postavljanje privremenih objekata te opremu za reklamiranje i oglašavanje određuje se kako slijedi:
za plakate – 100, 00 kn, za neograničeni broj plakata,
za štandove, info pultove i slične pokretne naprave – 5, 00 kn / m2 dnevno,
za različite panoe, reklamne ploče, ormariće, jarbole i zastave – 5, 00 kn komad dnevno,
za jumbo plakate – 5, 00 kn / m2 dnevno,
za pozornice, bine i šatore – 2, 00 kn / m2 dnevno,
za korištenje javne površine za javne skupove „ na otvorenom „ – 2, 00 kn / m2,
za društvene domove i druge prostore u vlasništvu Općine Čađavica – 500, 00 kn dnevno.
Naknada se plaća unaprijed, nakon donošenja odluke, a najkasnije u trenutku zaključenja ugovora iz
članka 6. ove Odluke.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „ Službenom glasniku „ Općine Čađavica.
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