Na temelju članka 54. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik br. 1/19. i 2/19. ),
načelnik Općine Čađavica 14. studenog 2019. godine, utvrđuje sljedeći prijedlog
ODLUKU
o donošenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti
Općine Čađavica za 2020. godinu

I.
Donose se Programi javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine
Čađavica za 2020. godinu i to:
a)
b)
c)
d)
e)

Program javnih potreba u sportu,
Program javnih potreba u djelatnostima kulture,
Program javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite,
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,
Program javnih potreba u civilnoj zaštiti, vatrogastvu i ostalim društvenim
djelatnostima Općine Čađavica za 2020. godinu
II.

Ova Odluka kao i Programi iz točke I. ove Odluke objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Čađavica, a stupaju na snagu 01. siječnja 2020. godine.

NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA

KLASA: 400-06/19-01/03
URBROJ: 2189/07-01-19-5
Čađavica, 14. studenog 2019.

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU NA
PODRUČJU OPĆINE ČAĐAVICA U 2020. GODINI
NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
NA PODRUČJU OPĆINE ČAĐAVICA U 2020. GODINI

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Programa je omogućiti svakom djetetu pravo na razvoj usklađen s njegovim
individualnim mogućnostima i sposobnostima u predškolskom odgoju, u
osnovnom i srednjem školstvu u dijelu određenih donacija prema mogućnostima
Općine Čađavica, te dodjela financijske potpore redovitim studentima.

CILJ PROGRAMA:

Cilj Programa je osigurati institucionalne i vaninstitucionalne oblike, prvenstveno
predškolskog odgoja, pomoći zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci u
dopuni obiteljskog odgoja, osiguravanju uvjeta za očuvanje zdravlja djece i razvoja
emocionalne stabilnosti i socijalizacije, pomoći školama u vannastavnim
aktivnostima, i financijskoj potpori studentima.

OPIS PROGRAMA:

Program sadrži četiri programske cjeline:
1. Program predškolskog odgoja
2. Program pomoći studenata
3. Program sufinanciranja srednjoškolaca
4. Program sufinanciranja rada Visoke škole u Virovitici
5. Program sufinanciranja rada OŠ Davorin Trstenjak i nabava udžbenika
učenicima.

STRUČNE OSOBE ZA
PROVOĐENJE
PROGRAMA:

Programe provode stručni djelatnici, tehničko i pomoćno osoblje u osnovnoj školi,
djelatnici Visoke škole Virovitica, te stručne osobe u upravnim tijelima Općine
Čađavica.

CILJEVI ZA 2020.GODINU:
Osigurati uvjete za uključivanje što većeg broja djece u redovne programe
predškolskog odgoja, omogućiti provođenje dodatnih programa. U osnovnom i
srednjem školstvu i nadalje poticati rad učenika u vannastvanim aktivnostima i
sekcijama, te omogućiti i nadalje financijsku potporu namijenjenu prijevozu odnosno
smještaju i prehrani srednjoškolaca. U Programu pomoći studenata omogućiti i
nadalje financijsku potporu studentima u dosadašnjoj razini, Sufinancirati rad
Visoke škole u Virovitici i OŠ Davorin Trstenjak.
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

Za realizaciju ovog programa planirana su u Proračunu Općine Čađavica sredstva
u visini od 273.000,00 kn.
R.b.

NAZIV PROGRAMA
UKUPNO PROGRAMI:

IZNOS
273.000,00

1.

Program predškolskog odgoja

120.000,00

2.

Program sufinanciranja
srednjoškolaca

3.

Program sufinanciranja studenata

4.

Program sufinanciranja rada Visoke
škole u Virovitici

5.
OSOBE U OPĆINI
ČAĐAVICA ZADUŽENE ZA
PROGRAM:

Program sufinanciranja rada OŠ
Davorin Trstenjak i nabava udžbenika
učenicima

48.000,00
65.000,00

5.000,00

35.000,00

Osoba zadužena za kontrolu, monitoring i izvješćivanje u realizaciji programa je
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE OPĆINE ČAĐAVICA ZA 2020.GODINU
NAZIV PROGRAMA:
PROGRAM JAVNIH POTREBA U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
OPĆINE ČAĐAVICA ZA 2020. GODINU

SVRHA PROGRAMA:
Svrha Programa javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite je osigurati građanima
Općine Čađavica viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima
osigurava država.

CILJ PROGRAMA:
Cilj programa javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite je pomoć pri ostvarivanju
osnovnih preduvjeta za kvalitetan život, pomoć slabima, nemoćnima i osobama s invaliditetom,
očuvanje zdravlja djece i odraslih i skrb za djecu s posebnim potrebama.

OPIS PROGRAMA:
Socijalni program i zdravstvena zaštita sastoji se od:
1) Program socijalne zaštite,
2) Program humanitarne skrbi kroz institucije i udruge građana,
Program se provodi kontinuirano, a namijenjen je svim građanima Općine Čađavica, kojima je u
datom trenutku potrebna dodatna socijalna ili zdravstvena skrb.

STRUČNE OSOBE ZA
PROVOĐENJE PROGRAMA:

CILJEVI ZA 2020.GODINU:
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

U realizaciju navedenog programa uključeni su članovi Socijalnog vijeća Općine Čađavica kao
predstavnici sljedećih subjekata: Centra za socijalnu skrb Slatina, Hrvatskog crvenog križa Gradskog
društva Slatina, Doma zdravlja, Općinskog vijeća te voditelji programskih aktivnosti u udrugama.
Osigurati najmanje postojeću, a i veću razinu od postojeće razine socijalne i zdravstvene skrbi.
Za potrebe provođenja Programa javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite
općine Čađavica za 2020. godinu potrebno je osigurati 178.000,00 kn.
R.b.

NAZIV PROGRAMA
UKUPNO PROGRAMI:

1.

OSOBE U OPĆINI ČAĐAVICA
ZADUŽENE ZA PROGRAM:

Program socijalne zaštite
-

podmirenje troškova ogrijeva

2.

Program humanitarne skrbi kroz institucije i
udruge građana ( USOSI SLATINA )

3.

Jednokratna pomoć za novorođenčad

4.

Pomoć skloništu za žrtve nasilja

5.

Specijalističko konzilijarna zaštita

IZNOS ( kn )
178.000,00

67.000,00

20.000,00
50.000,00

10.000,00
31.000,00

Osoba zadužena za kontrolu, monitoring i izvješćivanje u realizaciji programa je pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTIMA KULTURE NA PODRUČJU OPĆINE
ČAĐAVICA ZA 2020. GODINU
ZA 2020. GODINU
NAZIV PROGRAMA:
PROGRAM JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTIMA KULTURE NA PODRUČJU
OPĆINE ČAĐAVICA ZA 2020. GODINU
SVRHA PROGRAMA:
Svrha Programa Javnih potreba u djelatnostima kulture na području Općine Čađavica
je:
a) osigurati sredstva za programe kulturno umjetničkih udruga/društva,
b) osigurati sredstva za programe drugih udruga.
CILJ PROGRAMA:
Cilj Programa Javnih potreba u području kulture Općine Čađavica je zadovoljavanje
kulturnih potreba građana.
OPIS PROGRAMA:

STRUČNE OSOBE ZA
PROVOĐENJE PROGRAMA:

Program Javnih potreba u djelatnosti kulture Općine sastoji se od dva osnovna
programa i to:
1. Osiguranje sredstava za djelatnosti udruga iz područja kulture i ostalim
udrugama građana,
2. Osiguranje sredstava za djelatnosti udruga.
U realizaciju navedenih programa uključeni su stručne službe Općine, predsjednici
udruga.

CILJEVI ZA 2020.GODINU:

SREDSTVA ZA
REALIZACIJU PROGRAMA:

Zadržati postojeće programe, proširiti kulturnu ponudu, poduprijeti rad novih udruga u
kulturi te najmanje zadržati postojeći nivo organizacije kulturnih manifestacija ili ih po
mogućnosti i povećati.

Za potrebe provođenja svih programa koji su sastavni dio Programa javnih potreba u
kulturi Općine Čađavica za 2020. godinu potrebno je osigurati ukupno 70.000,00 kuna.

R.b.
1.

2.

OSOBE U OPĆINI
ČAĐAVICA
ZADUŽENE ZA PROGRAM:

NAZIV PROGRAMA
UKUPNO PROGRAMI:

IZNOS ( kn )
70.000,00

Osiguranje sredstava za djelatnosti
KUD Podravina

40.000,00

Osiguranje sredstava za djelatnosti
ostalih udruga

30.000,00

Osoba zadužena za kontrolu, monitoring i izvješćivanje u realizaciji programa je
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE ČAĐAVICA ZA 2020. GODINU

NAZIV PROGRAMA:

SVRHA PROGRAMA:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE ČAĐAVICA ZA 2020.
GODINU

CILJ PROGRAMA:

Svrha Programa javnih potreba u sportu je promicanje sporta na području Općine,
odnosno osigurati djeci, mladeži i cjelokupnom građanstvu preduvjete za bavljenje
tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća te poticanje i promicanje
sporta kao zdravog načina života.

OPIS PROGRAMA:

Cilj Programa javnih potreba u sportu je poticanje bavljenja organiziranim
sportskim aktivnostima što većeg broja osoba pod stručnim vodstvom, te poticanje
i promidžba svekolikog sporta, a osobito sportskih aktivnosti djece i mladeži.

Program javnih potreba u sportu sastoji se od jednog programa,
1.

STRUČNE OSOBE ZA
PROVOĐENJE
PROGRAMA:

CILJEVI ZA 2020.GODINU:

SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

poticanje amaterskog sporta kroz pojedine sportske udruge,

U provođenje ovog programa uključeno je oko 100 osoba (treneri, sportski
djelatnici u udrugama).
Zadržati postojeću razinu odnosno povećati razinu kvalitete u radu u udrugama, te
povećati sportske aktivnosti u udrugama (klubovima) s naglaskom na stručni rad s
mlađim uzrastima, a u skladu s njihovim interesima. Osigurati osposobljavanje i
stručno usavršavanje kadrova koji su neophodni u radu s djecom. Kapitalnim
ulaganjima u sportsku infrastrukturu omogućiti sportašima i rekreativcima –
potencijalnim korisnicima da zadovolje svoje potrebe. Intenzivirati aktivnosti oko
izgradnje zgrade svlačionica sa svim popratnim sadržajima. Ista bi bila otvorena
za građanstvo Općine Čađavica, tako da je mogu koristiti svi zainteresirani.
Za potrebe provođenja svih programa koji su sastavni dio Programa javnih
potreba u sportu Općine Čađavica za 2020. godinu, potrebno je osigurati
175.000,00 kn proračunskih sredstava Općine.
R.b.

NAZIV PROGRAMA

IZNOS ( kn )

UKUPNO PROGRAMI:

175.000,00

Poticanje amaterskog sporta kroz
pojedine sportske udruge
(natjecateljski sport)

175.000,00

1.

OSOBE U OPĆINI
ČAĐAVICA
ZADUŽENE ZA
PROGRAM:

Osoba zadužena za kontrolu, monitoring i izvješćivanje u realizaciji programa je
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U CIVILNOJ ZAŠTITI, VATROGASTVU I OSTALIM OPĆIM
DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE ČAĐAVICA ZA 2020. GODINU
NAZIV PROGRAMA:
PROGRAM JAVNIH POTREBA U CIVILNOJ ZAŠTITI, VATROGASTVU I OSTALIM OPĆIM
DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA

SVRHA PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

Svrha Programa je omogućiti redovno financiranje vatrogasnih djelatnosti u općem društvenom
interesu, te omogućiti financijsku potporu udrugama građana iz područja općih društvenih
djelatnosti.

Cilj Programa je osigurati obavljanje djelatnosti udruga građana iz općih društvenih djelatnosti,
odnosno javnih potreba iz tog područja, a posebno djelatnosti vatrogastva u preventivnom
djelovanju protupožarne zaštite i gašenja požara.

OPIS PROGRAMA:

STRUČNE OSOBE ZA
PROVOĐENJE PROGRAMA:

CILJEVI ZA 2020. GODINU:

SREDSTVA ZA
REALIZACIJU PROGRAMA:

Program sadrži dvije programske cjeline:
1) Program civilne i protupožarne zaštite
2) Tekuće donacije udrugama građana.

Programe provodi Vatrogasna zajednica u suradanji s Dobrovoljnim vatrogasnim društvima s
područja Općine Čađavica kao i udruge građana, odnosno njihove stručne osobe i izvršna tijela
(predsjednici i dr. ).

Zadržati postojeće programe, poduprijeti rad novih udruga, te postupno provoditi plan
protupožarne zaštite i pojedine odredbe iz procjene po mogućnostima Proračuna Općine
Čađavica.

Za potrebe provođenja navedenih programa za 2020. godinu potrebno je osigurati financijska
sredstva u iznosu od 185.000,00 kuna iz Proračuna Općine Čađavica.

R.b. NAZIV PROGRAMA
UKUPNO PROGRAMI:
1.

Program civilne i protupožarne zaštite
Vzo Čađavica
Dvd Starin
Dvd Noskovci
Dvd Vraneševci
Dvd Čađavica
Dvd Zvonimirovac
Nabavka opreme za civilnu zaštitu

OSOBE U OPĆINI ČAĐAVICA
ZADUŽENE ZA PROGRAM:

IZNOS ( kn )
185.000,00

2.

Sufinanciranje rada HGSS

3.

Osigurnje sredstava za rad Crvenog križa

145.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00

Osoba zadužena za kontrolu, monitoring i izvješćivanje u realizaciji programa je
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

Na temelju članka 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br.
68/18. ) i članka 54. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik br. 1/19. i 2/19. ), načelnik
Općine Čađavica 14. studenog 2019. godine, utvrđuje sljedeći prijedlog
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Članak 1.
Ovim Programom planira se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Čađavica za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2021.
godine, za:
1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova
građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog
područja
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način
rekonstrukcije
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati
6. druga pitanja određena Zakonom i posebnim zakonom
Članak 2.
Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata
i uređaja iz prethodnog članka, nabavu nedostajuće projektne dokumentacije, te iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.
Članak 3.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od
6.288.000,00 kn za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2020. godine i
sadrži sljedeće programe i iznose:
I. GRADNJA JAVNIH POVRŠINA
Izgradnja nogostupa radi sigurnosti slobodnog prolaza pješaka.
1. Izgradnja pješačkih staza
2. Izgradnja autobusnih ugibališta u Čađavici i Čađavačkom
Lugu
3. Uređenje središta naselja Čađavica
4. Rekontsrukcija autubusnog stajališta u naselju Čađavica

500.000,00
10.000,00
150.000,00
311.000,00

Ukupno:…………………………………………………..………….. 971.000,00 kn

Izvori financiranja:
- komunalni doprinos,
- sredstva općinskog proračuna i
- sredstva iz drugih očekivanih izvora, Ministarstvo graditeljstva i prostornog
uređenja, Središnji državni ured za obnovu I stambeno zbrinjavanje- drugi izvori- Pomoći iz
inozemstva (darovnice).

II. GRADNJA GROBLJA
1. Uređenje površina postojećih groblja i pristupnih puteva grobljima,
sredstva su cca 400.000,00 kn.

potrebna

Izvor financiranja su sredstva općinskog proračuna i drugi izvori ( LAG Marinianis ).

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 …………………. 5.000,00 kn,
Ukupno:………………………………………..…………….…….. 5.000,00 kn

Izvori financiranja gradnje i rekonstrukcije javne rasvjete su:
- komunalni doprinos i naknada,
- 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.
2.
3.
4.
5.

Mjesni dom Vraneševci
Zgrada šporstko – rekreativne namjene na igralištu
Izgradnja zgrade Dječjeg vrtića u Čađavici
Obnova i uređenje zgrade mjesnog doma u Starinu
Obnova i uređenje zgrade mjesnog doma u Šaševu

10.000,00
1.000.000,00
3.140.000,00
80.000,00
80.000,00

Ukupno:…………………………………….………….4.310.000,00 kn
Izvori financiranja su:
- komunalni doprinosi,
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Mjere ruralnog razvoja,
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU,
- naknade utvrđene posebnim Zakonom,
- drugi izvori- Pomoći iz inozemstva (darovnice).

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 Cesta u Poduzetničkoj
zoni…………………………………..102.000,00 kn,
Ukupno:…………………………………………………………102.000,00 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 480.000,00 kn
Izvori financiranja su:
- Hrvatske vode,
- vlastiti prihodi općine Čađavica i
- drugi izvori.

Članak 4.
Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku Općine Čađavica, a stupa na snagu
01. siječnja 2020. godine.

NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA

KLASA: 363-01/19-01/17
URBROJ: 2189/07-01-19-1
Čađavica, 14. studenog 2019.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br.
68/18 ) i članka 54. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik br. 1/19. i 2/19. ), načelnik
Općine Čađavica 14. studenog 2019. godine, utvrđuje sljedeći prijedlog
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
I.
U skladu s člankom 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine
br.68/18 ), ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2020. godini
na području Općine Čađavica za slijedeće komunalne djelatnosti:
1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. održavanje groblja
7. održavanje čistoće javnih površina
8. održavanje javne rasvjete.
Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu utvrđuju se opis i
opseg poslova, procjena pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava
potrebnih za provođenje Programa
II.
Planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine
Čađavica za 2020. godinu u iznosu od 912.600,00 kn raspoređuju se u skladu odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu na sljedeće djelatnosti:
1. Ukupni rashodi planirani za održavanje javne rasvjete i potrošnju
električne energije u 2020. godini, iznose: 126.000,00 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: 51.000,00 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 75.000,00
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: 500.000,00 kn.
Izvor financiranja u cijelosti su prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta.
Za održavanje nerazvrstanih cesta predviđeno je 5.000,00 kuna.
Ove aktivnosti obuhvaćaju radove na čišćenju snijega na nerazvrstanim cestama
na području općine Čađavica, sukladno Planu održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim
uvjetima za 2020. godinu.
Izvor financiranja: komunalna naknada.
3.

4. 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,
- održavanje objekata, postrojenja i opreme
Za košnju javnih površina i trave na grobljima, odvoz otpada (odvoz kontejnera sa
svih groblja na području Općine tijekom cijele godine), i drugi troškovi planiran je iznos od:
100.000,00 kn.
Izvor financiranja, komunalna naknada i naknada od grobljanskih usluga.

5.

Deratizacija i veterinarsko-higijeničarska služba

- deratizacija, planirani iznos 80.000,00 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 80.000,00 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.
-

Program kontrole populacije napuštenih životinja, planirani iznos 20.000,00
kn.

6. Dimnjačarske i ekološke usluge-čišćenje dimnjaka na zgradama u
vlasništvu općine Čađavica-planiran iznos 1.600,00 kuna.
Izvor financiranja komunalna naknada.

III.
Ovaj Program objavit će se u Službenom glasniku Općine Čađavica, a stupa na snagu
1. siječnja 2020. godine.

NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA

KLASA: 363-01/19-01/18
URBROJ: 2189/07-01-19-1
Čađavica, 14. studenog 2019.

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 54. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik br.
1/19. i 2/19. ), načelnik Općine Čađavica 14. studenog 2019. godine, utvrđuje sljedeći
prijedlog
PROGRAM
korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru na području Općine Čađavica u 2020. godini
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 2020. godinu.
Članak 3.
Planirana sredstva naknade u visini od 15.000,00 kuna namjenski će se koristiti:
- za financiranje troškova realizacije Programa izgradnje i održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Čađavica za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na
održavanje komunalne infrastrukture na području izgrađenih dijelova građevinskog područja
naselja Općine Čađavica.
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 troškove realizacije Programa gradnje 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 objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Čađavica, a stupa na
snagu 01. siječnja 2020. godine.

NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA

KLASA: 363-05/19-01/02
URBROJ: 2189/07-01-19-1
Čađavica, 14. studenog 2019.

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 54. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik br.
1/19. i 2/19. ), načelnik Općine Čađavica 14. studenog 2019. godine, utvrđuje sljedeći
prijedlog
PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
Članak 1.
Planirani iznos šumskog doprinosa za 2020. godinu iznosi 150.000,00 kuna.
Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na žiro-račun Proračuna Općine Čađavica.
Članak 2.
Sredstva šumskog doprinosa koja će biti uplaćena Općini Čađavica tijekom 2020.
godine utrošit će se za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu.
Članak 3.
Ovaj Program objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Čađavica, a stupa na
snagu 01. siječnja 2020. godine.
NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA

KLASA: 321-04/19-01/01
URBOJ: 2189/07-01-19-1
Čađavica, 14. studenog 2019.

Na temelju članka 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. 20/18) i članka 54.
Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik br. 1/19. i 2/19. ), načelnik Općine Čađavica 14.
studenog 2019. godine, utvrđuje sljedeći prijedlog

PROGRAM
utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2020. godinu
Članak 1.
Općina Čađavica Proračunom Općine Čađavica za 2020. godinu planira prihodovati
sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u
planiranom iznosu od 1.410.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstava naknade koriste se isključivo 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, kanala,
 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.,
Doznačavanje i uporaba predmetnih sredstava će se vršiti prema dinamici prihoda
Proračuna.

Članak 4.
Ovaj Program objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Čađavica, a stupa na
snagu 01. siječnja 2020. godine.

NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA

KLASA: 320-01/19-01/02
URBROJ: 2189/07-01-19-1
Čađavica, 14. studenog 2019.

Na temelju članka 25. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne
novine” br. 20/18) i članka 54. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik br. 1/19. i 2/19. ),
načelnik Općine Čađavica 14. studenog 2019. godine, utvrđuje sljedeći prijedlog
PLAN
rasporeda sredstava od naknade za
prenamjenu poljoprivrednog zemljišta
u 2020. godini
I
Ovim Planom rasporeda sredstava ostvarenih od naknade za prenamjenu
poljoprivrednog zemljišta 2020. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se namjena
sredstava ostvarenih od jednokratne naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta,
koja se plaća kod izdavanja akata kojima se odobrava građenje, na području Općine Čađavica
u 2020. godini.
II
Planirana sredstva u iznosu
100,00 kuna namjenjuju se za okrupnjavanje,
navodnjavanje, privođenje funkciji i povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta.

III
Planirana i raspoređena sredstva iz točke II ovog Plana mogu se tijekom godine
izmjenama Proračuna za 2019. godinu mijenjati, ovisno o ostvarenju sredstava.

IV
Ovaj Plan objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Čađavica, a stupa na snagu
01. siječnja 2020. godine.

NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA

KLASA: 320-01/19-01/03
URBROJ: 2189/07-01-19-1
Čađavica, 14. studenog 2019.

