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1.
Na temelju članka. 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ HR broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12. i 19/13-pročišćeni
tekst), članka 4. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora ( Službeni glasnik 7/14 ) i
članka 31. Statuta općine Čađavica („Službeni glasnik općine Čađavica“, br. 2/13. i 7/14. ) Općinsko
vijeće općine Čađavica na 11. sjednici održanoj dana 13. veljače 2015. godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora u Općini Čađavica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora u Općini Čađavica i to za:
Mjesni odbor Čađavica,
Mjesni odbor Čađavački Lug-Ilmin Dvor,
Mjesni odbor Zvonimirovac,
Mjesni odbor Donje Bazje,
Mjesni odbor Noskovci – Noskovačka Dubrava,
Mjesni odbor Šaševo,
Mjesni odbor Starin,
Mjesni odbor Vraneševci.
Članak 2.
Izbori će se održati u nedjelju, 22. ožujka 2015. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.

KLASA:: 013-01/15-01/01
URBROJ: 2189/07-01-15-1
Čađavica, 13. veljače 2015. godine
_______________________________________

2.
Na temelju članka članka 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br.
2/13 i 7/14 ), a u svezi sa Zakonom o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14)
Općinsko vijeće Općine Čađavica, 11. sjednici održanoj dana 13. veljače 2015. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke komunalnim djelatnostima na području
Općine Čađavica
Članak 1.
U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Čađavica ( Službeni glasnik br. 4/11 )
u članku 2. stavku 1. točka 1. „opskrba pitkom vodom“ briše se.
Dosadašnje točke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., postaju točke 1. 2., 3., 4., 5., 6., 7.
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Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 363-02/11-01/04
URBROJ: 2189/07-01-15-2
Čađavica, 13. veljače 2015. godine
_______________________________________

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 31. Statuta Općine Čađavica (“Službeni glasnik” broj 2/13 i 7/14), Općinsko vijeće
Općine Čađavica, na 11. sjednici, od 13.02.2015. godine, d o n o s i
PROGRAM
korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru na području Općine Čađavica
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje ostvarenih sredstava naknade koja se
naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Čađavica, a
pripadaju Općini Čađavici (u daljnjem tekstu: naknadu).
Sredstava naknade koriste se namjenski 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.
Ovaj Program odnosi se za 2015 godinu.
Članak 3.
Planirana sredstva naknade u visini od 85.000,00 kuna namjenski će se koristiti:
- za troškove izrade Izmijene i dopune prostorno planske dokumentacije,
- za financiranje troškova realizacije Programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Čađavica za 2015 godinu u dijelu koji se odnosi na održavanje komunalne infrastrukture
na području izgrađenih dijelova građevinskog područja naselja Općine Čađavica.
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Članak 4.

Realizacija planiranih sredstava naknade u proračunskoj godini ovisi o broju i vrsti riješenih zahtjeva za
ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Čađavica.
Proračunska sredstva namijenjena za financiranje izrade prostornih planova odnosno troškovima
realizacije Programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture iz članka 3. ovog programa, ne

mogu biti manja od ostvarenih sredstava naknade u toj godini, čime se osigurava namjensko
trošenje sredstava naknade.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu osam dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine Čađavica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 363-05/15-01/02
URBROJ: 2189/07-01-15-1
Čađavica, 13. veljače 2015. godine
_______________________________________

4.
Na temelju članka 65. stavka 3. Zakona o šumama (“Narodne novine “ br. 140/05, 82/06, 129/08,
80/10 i 124/10) i članka 31. Statuta Općine Čađavica (“Službeni glasnik” broj 2/13 i 7/14), Općinsko
vijeće Općine Čađavica na 11. sjednici održanoj dana 13.02.2015. godine donosi
PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
Članak 1.
Planirani iznos šumskog doprinosa za 2015. godinu iznosi 220.000,00 kuna.
Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na žiro-račun Proračuna Općine Čađavica.
Članak 2.
Sredstva šumskog doprinosa koja će biti uplaćena Općini Čađavica tijekom 2015. godine utrošit
će se za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu.
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku” Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać,v.r.
KLASA: 321-04/15-01/01
URBROJ: 2189/07-01-15-1
Čađavica, 13. veljače 2015. godine
_______________________________________
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5.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj 2/13. i
7/14 ), Općinsko vijeće općine Čađavica na 11. sjednici održanoj 13.02.2015. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Čađavica
za period od 01.07. 2014. do 31.12.2014. godine
I.
Općinsko vijeće Općine Čađavica prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Čađavica
za period od 01.07. 2014. do 31.12.2014. godine.
II.
Izvješće načelnika općine Čađavica za period od 01.07. 2014. do 31.12.2014. godine prilog je
ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
KLASA: 022-01/14-01/02
URBROJ: 2189/07-01-15-4
Čađavica, 13. veljače 2015.

PREDSJEDNIK
Josip Piskać,v.r.

_______________________________________

6.
Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine br. 94/13) i
članka 31. Statuta općine Čađavica ( Službeni glasnik općine Čađavica broj 2/13. i 7/14 ), Općinsko
vijeće općine Čađavica na 11. sjednici održanoj dana 13. veljače 2015. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o načinu gospodarenja otpadom općine Čađavica u 2014. godini
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Čađavica prihvaća Izvješće Općinskog načelnika o načinu gospodarenja
otpadom Općine Čađavica u 2014. godini.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće i stavka 1. ovog članka.
Članak 2.
Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
KLASA: 363-05/15-01/03
URBROJ: 2189/07-01-15-2
Čađavica, 13. veljače 2015.

PREDSJEDNIK
Josip Piskać,v.r.

_______________________________________

Broj 2/15

_

Službeni glasnik Općine Čađavica______________________
5

7.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj 2/13. i
7/14 ), Općinsko vijeće općine Čađavica na 11. sjednici održanoj dana 13. veljače 2015. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu LAG-a MARINIANIS za 2014. godinu
I.
Općinsko vijeće Općine Čađavica prihvaća Izvješća o radu LAG-a MARINIANIS za 2014.
godinu.
II.
Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
KLASA: 023-01/14-01/11
URBROJ: 2189/07-01-15-3
PREDSJEDNIK
Čađavica, 13. veljače 2015.
Josip Piskać,v.r.
_______________________________________

8.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj 2/13. i
7/14 ), Općinsko vijeće općine Čađavica na 11. sjednici održanoj dana 13. veljače 2015. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu dimnjačarske službe na području Općine Čađavica
za 2014. godinu
I.
Općinsko vijeće Općine Čađavica prihvaća Izvješća o radu prema Ugovoru o koncesiji za
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarske službe na području Općine Čađavica za 2014. godinu.
II.
Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
KLASA: 363-01/12-01/53
URBROJ: 2189/07-01-15-19
PREDSJEDNIK
Čađavica, 13. veljače 2015.
Josip Piskać,v.r.
_______________________________________

9.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br. 2/13 i 7/14
), a u svezi sa Zakonom o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) Općinsko
vijeće Općine Čađavica, na 11. sjednici održanoj 13.02.2015. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama o dopunama Odluke o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo
izvan prodavaonica na području Općine Čađavica
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Članak 1.

U Odluci o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine
Čađavica ( Službeni glasnik br. 10/13 ) u članku 11. dodaje se novi stavci 5., 6. i 7. koji glase:
Za obavljanje pokretne prodaje na području Općine Čađavica određuje se godišnja naknada koja
se plaća unaprijed kako slijedi:
- 1.500,00 kuna za prodaju pekarskih proizvoda,
-

2.500,00 kuna za prodaju svih ostalih proizvoda.

Podnositelju zahtjeva koji ima sjedište na području općine Čađavica se utvrđeni iznos naknade
umanjuje za 50 %, ako ima najmanje jednu osobu zaposlenu s prebivalištem na području Općine
Čađavica.
Svako zadržavanje pokretnog vozila kojim se obavlja prodaja dulje od 15 minuta na jednom
mjestu ne predstavlja pokretnu prodaju i za takvu vrstu prodaje primjenjuju se odredbe članka 4., 5. i 6.
ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 330-03/13-01/01
URBROJ: 2189/07-01-15-2
Čađavica, 13. veljače 2015. godine
_______________________________________
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1.
Na temelju članka 18a. Zakona o zaštiti osobnih podataka ( NN broj 103/03, 118/06, 41/08,
130/11 i 106/12 ) i članka 40. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik broj 2/13. i 7/14 ), općinski
načelnik Općine Čađavica donosi
ODLUKU
o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka kojima raspolaže Općina Čađavica
I
Danijel Jozić, v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih
podataka Općine Čađavica.
II
Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja slijedeće poslove:
- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti
osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
- upozorava voditelje zbirki osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih
podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih
podataka,
- upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka sa njihovim zakonskim obvezama u
svrhu zaštite osobnih podataka,
- brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
- omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom
osobnih podataka.
III
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna
u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za
zaštitu osobnih podataka.
IV
Službeni kontakt – podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Općine Čađavica su:
e-mail: procelnik@opcina-cadjavica.hr
službeni mobitel: 099 / 350 -1310,
službeni telefon broj 033/544-341,
službeni telefax broj: 033/544-172.
V
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku i na web stranici Općine Čađavica.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA
OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević, v.r.
KLASA: 008-01/15-01/02
URBROJ: 2189/07-02-15-1
Čađavica, 16. siječnja 2015.
__________________________________________________
2.
Na temelju članka 18a. Zakona o zaštiti osobnih podataka ( NN broj 103/03, 118/06, 41/08,
130/11 i 106/12 ) i članka 40. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik broj 2/13. i 7/14 ), općinski
načelnik Općine Čađavica donosi
ODLUKU
o imenovanju službenika za informiranje
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I.
Danijel Jozić, v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, imenuje se službenikom za
informiranje Općine Čađavica.
II.
Službenik za informiranje je posebna službena osoba ovlaštena za ostvarivanje prava na pristup
informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.
III.
Službenik za informiranje obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno
unutarnjem ustrojstvu Općine Čađavica kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i
ponovne uporabe informacija; unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija
koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općine Čađavica i osigurava neophodnu
pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama.
IV.
Službenik za informiranje vodi poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o
ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija u elektroničkom obliku.
V.
Odluka će se dostaviti Povjereniku za informiranje, u roku od mjesec dana od dana donošenja
odluke.
VI.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku i na web stranici Općine Čađavica.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA
OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević, v.r.
KLASA: 008-01/15-01/04
URBROJ: 2189/07-02-15-1
Čađavica, 30. siječnja 2015.
_______________________________________
3.
Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi
(»Narodne novine« broj 33/01 do 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41. Statuta Općine Čađavica (»Službeni
glasnik broj 2/13 i 7/14 ), Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o imenovanju voditelja projekta za izvršavanje i paraćenje projekta
sanacija postojeće lokalne ceste u naselju Zvonimirovac
Članak 1.
Radi podnošenja zahtjeva Općine Čađavica na Natječaj koji je raspisalo Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekata u 2015. godini za PROGRAM ODRŽIVOG
RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE, imenuje se Mirko Rončević, Općinski načelnik Općine Čađavica,
za voditelja projekta “ sanacija postojeće lokalne ceste u naselju Zvonimirovac“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Čađavica“.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA

Broj 2/15

_

Službeni glasnik Općine Čađavica______________________
9
OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević, v.r.

KLASA: 361-01/15-01/05
URBROJ: 2189/07-02-15-3
U Čađavici, 09. veljače 2015.
_______________________________________
4.
Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi
(»Narodne novine« broj 33/01 do 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41. Statuta Općine Čađavica (»Službeni
glasnik broj 2/13 i 7/14 ), Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o imenovanju voditelja projekta za izvršavanje i paraćenje projekta
sanacije postojeće zgrade mjesnog doma Vraneševci
Članak 1.
Radi podnošenja zahtjeva Općine Čađavica na Natječaj koji je raspisalo Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije za sufinanciranje projekata u 2015. godini za PROGRAM ODRŽIVOG
RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE, imenuje se Mirko Rončević, Općinski načelnik Općine Čađavica,
za voditelja projekta “ SANACIJA POSTOJEĆE ZGRADE MJESNOG DOMA VRANEŠEVCI“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Čađavica“.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA
OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević, v.r.
KLASA: 361-01/15-01/04
URBROJ: 2189/07-02-15-3
U Čađavici, 09. veljače 2015.

_______________________________________
5.
Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine br. 94/13) i
članka 41. Statuta općine Čađavica ( Službeni glasnik općine Čađavica broj 2/13. i 7/14 ), Općinski
načelnik općine Čađavica, podnosi
IZVJEŠĆE
o načinu gospodarenja otpadom Općine Čađavica za 2014. godinu
1. UVOD
Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o održivom
gospodarenju otpadom gradovi i općine odgovorni su za gospodarenje komunalnim otpadom i
građevinskim otpadom.
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2. OPĆINA ČAĐAVICA
Na području Općine Čađavica prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 2009 stanovnika u 10
naselja i to: Čađavica, Čađavički Lug, Ilmin Dvor, Donje Bazije, Zvonimirovac, Šaševo, Starin
Vraneševci, Noskovačka Dubrava i Noskovci.
3. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području općine Čađavica do
2013. godine vršila je tvrtka Komrad Slatina a sada vrši tvrtka Slatina kom Slatina. Tako skupljeni otpad
odvozi se na odlagalište otpada pod nazivom „Radosavci“a korisnici usluge odvoza i odlaganja otpada
odlažu ga na različite načine: po domaćinstvima su podijeljene posude 120 l i 240 l kao i kod manjih
pravnih osoba.
Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba provodi se dva puta mjesečno, a veliki
kontejneri sa groblja po pozivu.
Skupljanje izdvojenog otpada provodi se dok kontejneri ne budu popunjeni, a tada se prazne i ponovo
koriste.
Do sada je elektronički otpad sakupljan u organizaciji općine i Flora Virovitica u posebni kontejner koji je
bio postavljen na području općine određen broj dana, a zbrinjavanje istog radila je Flora Virovitica.
Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se dva puta godišnje na način da građani iznesu
glomazni otpad ispred kuće te se prema posebnom rasporedu otpad odvozi kamionima.
Općina Čađavica zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavila je komunalnu
opremu u 2014.godini za odvajanje otpada po vrstama(parip, staklo, pet ambalaža) koji će biti postavljeni
u svim naseljima općine kao zeleni otoci, gdje će se znatno poboljšati odvajanje otpada po vrstama.
4. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV ORGANIZIRANOG
ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Općina Čađavica je donijela Odluku o komunalnom redu u kojoj su propisane odredbe sa postupanjem sa
komunalnim otpadom, što predstavlja dobar temelj za provedbu predloženih mjera o načinu gospodarenja
otpadom.
5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG OTPADA
Na području Općine Čađavica nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada, već koncesionar
sakupljeni komunalni otpad i odvozi na odlagalište „Radosavci“
6. POSTUPANJE OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA
OTPADA
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Divlja odlagališta su mjesta na koja neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez ikakvih
dozvola. Takva odlagališta sukladno Zakonu gospodarenja otpadom moraju se odmah sanirati i zatvoriti,
kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na podzemne vode.
Na području Općine Čađavica u 2013. godini sanirana su divlja odlagališta otpada, tijekom godine, a
pojedinim osobama temeljem Rješenja o izvršenju naređeno je da o vlastitom trošku odvezu otpad koji su
bespravno odložili.
7. REDOSLIJED AKTIVNOSTI SANACIJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA
Općina Čađavica je potpisala Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dana 02.
prosinca 2005. godine, Klasa: 351-04/05-02/0180, Ur.broj: 563-02-DR-05-2 za saniranje divljih
odlagališta komunalnog otpada na 7 lokacija i to: Zvonimirovac- Donje Bazije,, Ilmin Dvor .Vraneševci,
Noskovci, Starin ,Čađavica i Petonjica te dodatak istom Ugovoru dana 12. srpnja 2006. godine u kojem je
utvrđeno da postupak sanacije mora biti dovršen do konca studenog 2006. godine. Dana 13. listopada
2006. godine završena je sanacija divljih odlagališta komunalnog otpada na području općine Čađavica. Na
području općine Čađavica od 01.05.2006. godine na snazi je ugovor o koncesiji za organizirano
sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, koji je sklopljen s poduzećem Komrad Slatina. Sakupljeni otpad
odvožen je na odlagalište „Radosavci“. Od 02.01. 2013. godine Aneksom ugovora
URBROJ:
01-404/2013. od 02.01.2013. godine, sakupljanje i odvoz komunalnog otpada preuzela je nova tvrtka
Slatina KOM Slatina koja i danas odvozi komunalni otpada sa područja općine Čađavica na odlagalište
Slatina-„Radosavci“:
U 2013. godini Općina Čađavica je svojim vlastitim sredstvima sanirala divlja odlagališta na području
općine Čađavica.
8. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA OTPADA OPERATERA SLATINA KOM d.o.o. u 2014.
1. Ukupna količina otpada odložena u 2014. godini na odlagalištu Radosavci sa područja općine
Čađavica
1.1. LOKACIJE EKO OTOKA: Čađavica, Č. Lug, Noskovci, Starin, Šaševo, Zvonimirovac,Bazije,
Vraneševci
DATUM
17.04.
13.06.

VRSTA

staklo
papir
plastika
staklo
28.08.
staklo
01.09.
papir
plastika
staklo
09.10.
papir
plastika
staklo
metal
18.12.
plastika
UKUPNO STAKLO (kg):

BR. KONT.
(kom)
6
8
8
8
9
8
8
1
8
8
8
1
2

8*40
8*80
8*160
9*160
8*40
8*80
1*160
8*40
8*80
8*160
1*50
2*80

Količina(kg)
1000
320
640
1280
1440
320
640
160
320
640
1280
50
160
4 880
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UKUPNO PLASTIKA (kg):
UKUPNO PAPIR (kg):
UKUPNO METAL (kg):
UKUPNO EE otpad (kg):

2 080
960
50
100

1.2. groblja:
UKUPNO ODLOŽENO: 32 100 kg , 32,1 t
200203

OTPAD S GROBLJA

1-6/14.

7-8-9/14.

10-11-12/14.

GROBLJE ČAĐAVICA

11,15

6,3

14.65

UKUPNO(t)

32,1

1.3. mješoviti komunalni otpad:
KLJUČNI BROJ

POSJEDNIK

KOLIČINA (t)

KOLIČINA (t)

KOLIČINA (t)

200301

MJ. KOM. OTP.

1-6/14.

7-8-9/14.

10-11-12/14.

OPĆINA ČAĐAVICA

337

103

UKUPNO (t)

112
552

ZAKLJUČAK:
Program odvojenog prikupljanja papirnatog, staklenog i pet ambalažnog otpada provesti u svim
naseljima općine, poglavito što će biti stvoreni uvjeti za navedeno-postavljeni kontejnera za određene
vrste otpada na tzv. „zelenim otocima u naseljima.
U dogovoru sa Slatina komom Slatina pojačati aktivnosti na odvojenom prikupljanju otpada
ostalih vrsta otpada po načelu „od vrata do vrata“ (zeleni otpad, elektronički, glomazni i dr.).
Iznaći financijske mogućnosti za sanaciju tzv. divljih odlagališta ukoliko ista nastanu na širem
području Općine, te uz sankcioniranje neodgovornog odlaganja otpada izvan odlagališta, provoditi
edukaciju stanovništva u cilju smanjenja količine otpada i razvrstavanja uporabivih vrsta otpada.
Općina Čađavica je izradila Plan gospodarenja otpadom u dogovoru sa koncesionarom odvoza
otpada Slatina kom Slatina.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA
OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević,v.r.
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Službeni glasnik Općine Čađavica, izdaje Općina Čađavica
Glavni i odgovorni urednik: Danijel Jozić, mag. iur.
Adresa: Kolodvorska 2, Čađavica • telefon: (033)544-341 • Telefax: (033)544-172
e-mail: procelnik@opcina-cadjavica.hr

