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1.
Na temelju članka 48. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica
br.1/19, 2/19, 1/20 i 2/21. ) i članka 2., 15. i 16. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br. 7/09 i 2/13, ), Općinsko vijeće Općine Čađavica
na Konstituirajućoj sjednici održanoj 28. svibnja 2021. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Mandatne komisije
I.
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Čađavica izabiru se:
1. JOSIP PISKAĆ, za predsjednika,
2. DANIJELA ŠIMIĆ, za člana,
3. MARIO CAR, za člana.
II.
Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Vijeće o provedenim izborima i
imenima izabranih članova Vijeća, podnesenim ostavkama na dužnost člana Vijeća,
podnesenim zahtjevima za stavljanje u mirovanje mandata zbog nespojivosti obnašanja
dužnosti, te o zamjenicima članova koji umjesto njih počinju obavljati dužnost člana Vijeća, a
na ostalim sjednicama Vijeća prema ukazanoj potrebi, podnosi izvješće Vijeću o podnesenim
ostavkama na dužnost člana Vijeća, zahtjevima za mirovanje mandata kao i o zamjenicima
članova koji umjesto njih počinju obavljati dužnost člana Vijeća.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“
Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDAVATELJ
Danijel Jozić, mag.iur., v.r.
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2189/07-01-21-3
Čađavica, 28. svibnja 2021.
2.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica
br.1/19, 2/19, 1/20 i 2/21. ) i članka 2., 15. i 16. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br. 7/09 i 2/13, ), Općinsko vijeće Općine Čađavica
na Konstituirajućoj sjednici održanoj 28. svibnja 2021. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja
I.
U Komisiju za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Čađavica izabiru se:
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1. MARIJO PEJIĆ za predsjednika,
2. ZLATO UGLJEŠIĆ za člana,
3. KATARINA BENETA za člana.
II.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže izbor i imenovanje predsjednika i potpredsjednika
vijeća, predlaže imenovanje i razrješenje predsjednika i članova radnih tijela vijeća, predlaže izbor,
imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih zakonom, drugim propisom, Statutom ili
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Čađavica.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“
Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDAVATELJ
Josip Piskać,v.r.
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2189/07-01-21-5
Čađavica, 28. svibnja 2021.
3.

Na temelju članka 40. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica
br.1/19, 2/19, 1/20 i 2/21. ) i članka 2., 15. i 16. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br. 7/09 i 2/13, ), Općinsko vijeće Općine Čađavica
na Konstituirajućoj sjednici održanoj 28. svibnja 2021. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Čađavica

I.
Josip Piskać iz Zvonimirovca, izabire se za predsjednika Općinskog vijeća Općine
Čađavica.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“
Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA
PREDSJEDAVATELJ
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2189/07-01-21-7
Čađavica, 28. svibnja 2021.
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4.

Na temelju članka 40. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica
br.1/19, 2/19, 1/20 i 2/21. ) i članka 2., 15. i 16. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br. 7/09 i 2/13, ), Općinsko vijeće Općine Čađavica
na Konstituirajućoj sjednici održanoj 28. svibnja 2021. godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Čađavica

I.
Marijo Pejić iz Donjeg Bazija, izabire se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
Čađavica.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“
Općine Čađavica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAĐAVICA

PREDSJEDNIK
Josip Piskać, v.r.
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2189/07-01-21-9
Čađavica, 28. svibnja 2021.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.
Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/2010) i Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini
(Narodne novine broj 4/2021) i članka 54. Statuta općine Čađavica (“Službeni glasnik” Općine Čađavica
br. 1/19, 2/19, 1/20, 2/21), Načelnik Općine Čađavica dana 12. travnja 2021. godine, donosi
PLAN OPERATIVNE PROVEDBE
PROGRAMA AKTIVNOSTI POSEBNIH MJERA
ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU
U 2021. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE ČAĐAVICA
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I
U cilju izvršenja Programa aktivnosti i provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2021. (Narodne novine broj 4/2021) godini, na području općine Čađavica potrebno
je poduzeti posebne mjere i aktivnosti:
Uspostaviti ustroj za provedbu mjera čuvanja, fizičkog osiguravanja, ophodnje i drugih oblika
preventivne zaštite objekata i površina na kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, a
posebno na poljoprivrednim i šumskim površinama za vrijeme ljetnog razdoblja, uključujući zabranu
nekontroliranog pristupa i boravka na takvim površinama u vrijeme velike opasnosti za nastajanje i širenje
požara.
Pod mjerama za čuvanje, fizičko osiguravanje, ophodnju i druge oblike preventivne zaštite objekata
i površina na kojima prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, podrazumijeva se naročito:











poduzimanje mjera za dovođenje i održavanje u ispravnom stanju postrojenja, instalacija i uređaja kao
i njihov tehnički pregled,
uklanjanje otpada iz zatvorenih i otvorenih prostora koji je nastao u procesu proizvodnje i odlaganja
istoga na posebno za to određeno mjesto,
uklanjanje suvišnih predmeta iz prostorija koji mogu predstavljati opasnost za nastajanje i širenje požara
ili koji onemogućavaju brzi izlazak iz ugroženih područja,
održavanje slobodnog pristupa vatrogasnim aparatima i uređajima,
omogućavanje slobodnog pristupa vozilima i aparatima koji iskre pri radu, na mjesta gdje bi to
predstavljalo opasnost od požara i eksplozije (kotlovska postrojenja, dijelovi silosa, mlina),
dovođenje u ispravno stanje postojeće vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara te postavljanje
istih za na to određena mjesta,
izvođenje stabilnih i polu stabilnih mobilnih i drugih odgovarajućih uređaja i instalacija za dojavu i
gašenje požara,
osiguravanje vatrogasnih dežurstava u vanjskim prostorima i u građevinama,
donošenje mjera zabrane nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na objektima i površinama
za vrijeme razdoblja visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara,
poduzimanje mjera čuvanja i organiziranja motriteljsko-dojavnih službi opremljenih s odgovarajućim
sredstvima, opremom i ljudstvom za gašenje požara.
Izvršitelj zadatka: Načelnik Općine Čađavica
Pravne i fizičke osobe na području općine Čađavica za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja

požara:
-

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Virovitica
Policijska uprava Virovitičko-podravska, Odjel zaštite od požara
Poduzeće iz oblasti poljoprivredne proizvodnje JUKIĆ d.o.o. Čađavica
Individualne poljoprivredne površine,
Dobrovoljna vatrogasna društva Čađavica, Zvonimirovac, Starin, Vraneševci, Noskovci,
Šume i šumske površine pod upravom Hrvatske šume d.o.o. Šumarija Slatina,
Privatne šume i šumske površine,

Za navedene građevine i površine u dane velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastanka i širenja
požara potrebno je uspostaviti i čuvarsku službu
Rok: 31. svibnja 2021. godine i dalje, dok traje povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.
Izrada Plana aktivnosti u pripremi i provedbi mjera zaštite od požara u žetvi za 2021. godini
Izvršitelj zadatka: načelnik Općine Čađavica
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Rok: 31. svibnja 2021. godine
Prije početka i u tijeku trajanja žetvenih aktivnosti, a u cilju pravodobnog otkrivanja eventualnog
nastanka požara na žitnim poljima, sušarama, skladištima, silosima i žitnim tablama, potrebno je poduzeti
određene aktivnosti, i to:




Preventivne mjere zaštite od požara, a naročito upozoravanje pučanstva putem sredstava javnog
priopćavanja s opasnostima od nastanka požara u periodu žetve,
Zabrana spaljivanja biljnih otpadaka na poljoprivrednim površinama,
Obveza pravnih i fizičkih osoba-sudionika u žetvi za osiguranjem tehničke ispravnosti mehanizacije i
opremljenosti iste svim potrebnim protupožarnim sredstvima (protupožarnim aparatima, cisternama s
vodom i sl.)



Upoznavanje svih sudionika u žetvi s aparatima i strojevima koji svojim radom mogu prouzročiti
nastanak požara te s tim u svezi potrebe povećanog opreza prilikom rukovanja navedenim strojevima,




Poduzimanje ostalih mjera za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara,
Osiguravanje vatrogasnog dežurstva, motriteljsko-dojavne službe i odgovarajućih sredstava, opreme i
ljudstva za gašenje požara,



U svezi s indeksom opasnosti, u danima velikog i vrlo velikog razreda opasnosti od nastanka i širenja
požara obvezno planirati i provoditi danonoćno dežurstvo, odnosno provoditi povećanje broja ophodnji
i broja ekipa, kao i ustrojiti izviđačko-preventivnu ophodnju (čuvarsku službu)
Izvršitelj zadatka: Svi sudionici u žetvi – pravne i fizičke osobe iz područja poljoprivrede i
šumarstva, Dobrovoljna vatrogasna društva s područja općine Čađavica.
Rok: 31. svibnja 2021. godine i dalje, dok traje povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednih rudina dužni su površine kojima gospodare održavati sukladno
zakonom propisanim agrotehničkim mjerama, a u periodu povećane opasnosti od nastajanja i širenja požara
intenzivirati čišćenje istih, kako zakorovljenost te neodgovarajuće živica, međa, putova i kanala ne bi
uzrokovalo nastanak požara.
Izvršitelj zadatka: Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednih rudina
Rok: 31. svibnja 2021. godine i dalje, dok traje povećana opasnost od nastanka i širenja požara.
Utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu
prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskih i drugih požara na otvorenim
prostorima, te osiguranje ljudskih potencijala za takve potrebe.
Izraditi popis raspoložive teške građevne mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja, odnosno
brzog premještanja navedene mehanizacije.
Izvršitelji zadatka: Načelnik Općine Čađavica, Stožer za zaštitu i spašavanje u suradnji s pravnim
osobama koje posjeduju tešku građevinsku mehanizaciju.
Rok: 31. svibnja 2021. godine i dalje, dok traje povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.
Izvršiti pripravu odnosno otklanjanje nedostataka na građevinskoj mehanizaciji, vatrogasnim i ostalim
vozilima, opremi i tehnici potrebnoj za djelovanje na požarima. Po završetku sezone zapisnički utvrditi
oštećenu opremu i tehniku. Temeljem navedenog zapisnika, načiniti selekciju i procjenu popravka te
planirati i provesti sanaciju nužne opreme i tehnike.
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Izvršitelj zadatka: Načelnik Općine, Dobrovoljna vatrogasna društva s područja općine Čađavica,
vlasnici građevinske mehanizacije, vozila, opreme i tehnike.
Izvršiti pregled deponije komunalnog otpada, te poduzeti odgovarajuće mjere na prevenciji
sprječavanja nekontroliranog paljenja otpada na deponiji, ustrojiti stalna ili povremena dežurstva, odnosno
obilaske deponije, a sve u cilju pravovremenog postupanja i sprječavanja nastanka i širenja požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Čađavica u suradnji s DVD-om Čađavica i EKO FLOR plus d.o.o.
Rok: 31. svibnja 2021. godine i dalje, dok traje povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.
Izvršiti pregled i adekvatnu sanaciju svih “divljih” deponija komunalnog otpada na području općine
Čađavica koja se nalaze u blizini žitnih polja ili šumskih površina, i svih ostalih otvorenih prostora, a u
cilju sprječavanja nekontroliranog paljenja otpada na deponijama i pravovremenog postupanja u
sprječavanju nastanka i širenja požara.
Izvršitelj zadataka: Načelnik Općine Čađavica, tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva- Jukić
d.o.o., “Hrvatske šume” d.o.o. Šumarija Slatina, EKO FLOR plus d.o.o..
Rok: 31. svibnja 2021. godine.
Organizirati i održati informativno-savjetodavni sastanak sa svim izvršiteljima zadataka iz ovog
Plana, a u cilju koordinacije i analiziranja predstojećih aktivnosti u provedbi preventivnih i operativnih
mjera zaštite od požara iz ovog Plana.
Izvršitelj zadataka: Načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine.
Rok: 31. svibnja 2021. i dalje, dok traje povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.
II
Zadužuju se Vatrogasna zajednica Općine Čađavica i Dobrovoljna vatrogasna društva općine
Čađavica da se u okvirima svojih nadležnosti i utvrđenih zadataka iz ovog Plana maksimalno angažira
putem ljudstva i opreme u adekvatnoj realizaciji navedenih zadataka.
U cilju provedbe navedenog zadatka vršiti će se koordinacija određenih aktivnosti iz ovog Plana između
pojedinih subjekata, a naročito s nadležnim resornim organima Policijske uprave Virovitičko-podravske
županije i nadležnim tijelima Državne uprave, Načelnikom Općine Čađavica, te Stožerom za zaštitu i
spašavanje Općine Čađavica, pravovremeno izvještavati o eventualnim poteškoćama u njegovoj provedbi,
kao i predlagati druge mjere i postupke na njegovoj dosljednoj realizaciji.

III
U provedbi zadataka iz ovog Plana potrebna je suradnja svih građana s područja općine
Čađavica s Vatrogasnom zajednicom Općine Čađavica i Dobrovoljnim vatrogasnim društvima, Javnom
ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije, a posebno
po pitanju osiguravanja potrebnih dežurstava i organiziranja motrilačko-dojavnih službi.
IV
Sve aktivnosti navedene u ovom Planu izvršitelji zadataka potrebno je da provode uz što
tješnju međusobnu suradnju i koordinaciju s Vatrogasnom zajednicom Općine Čađavica, Dobrovoljnim
vatrogasnim društvima na općini Čađavica, Načelnikom Općine i stručnim službama Općinske uprave.
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V
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine
Čađavica.
NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA
OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević, v.r.
KLASA: 214-01/21-01/02
URBROJ: 2189/07-02-21-1
Čađavica, 12. travnja 2021.
2.
Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/2010) i Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini
(Narodne novine broj 4/2021) i članka 54. Statuta općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br.
1/19, 2/19, 1/20, 2/21), Načelnik Općine Čađavica dana 12. travnja 2021. godine, donosi
PLAN
AKTIVNOSTI U PRIPREMI I PROVEDBI MJERA
ZAŠTITE OD POŽARA U ŽETVI
ZA 2021. GODINU
I
Ovim Planom određuju se aktivnosti u pripremi i provedbi mjera zaštite od požara u žetvi u 2021. godini
na području Općine Čađavica.
II







Pod aktivnostima iz točke I ovog Plana podrazumijevaju se:
preventivne mjere zaštite od požara, a naročito upoznavanje pučanstva putem sredstava javnog
priopćavanja s opasnostima od nastanka požara u periodu žetve,
zabrana spaljivanja biljnih otpadaka na poljoprivrednim površinama,
čišćenje radi sprječavanja zakorovljenosti poljoprivrednih rudina (živice, međe, putovi, kanali),
obveza pravnih i fizičkih osoba-sudionika u žetvi za osiguravanjem tehničke ispravnosti mehanizacije
i opremljenosti iste svim potrebnim protupožarnim sredstvima (protupožarni aparati, cisterne za vodi i
sl.),
upoznavanje svih sudionika u žetvi s aparatima i strojevima koji svojim radom mogu prouzročiti
nastanak požara te s tim u svezi potrebu povećanog opreza prilikom rukovanja navedenim strojevima,
poduzimanje ostalih mjera za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara.

III
Izvršitelji u provedbi aktivnosti iz točke II ovog Plana su sve fizičke i pravne osobe – sudionici u
žetvi na području Općine Čađavica, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
Virovitičko-podravske županije za područje općine Čađavica te Dobrovoljna vatrogasna društva.
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IV
Svi sudionici u žetvi – pravne i fizičke osobe, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije za područje općine Čađavica sva Dobrovoljna
vatrogasna društva dužni su osigurati vatrogasna dežurstva, motriteljsko-dojavnu službu i odgovarajuća
sredstva, opremu i ljudstvo za gašenje požara.
Provedba ovoga Plana odnosi se na period od 01. lipnja – 31. kolovoza 2021. godine.
VI
Za provedbu ovog plana određuje se Mirko Rončević, načelnik Općine Čađavica.

VII
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine
Čađavica.
NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA
OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević, v.r.
KLASA: 214-01/21-01/02
URBROJ: 2189/07-02-21-2
Čađavica, 12. travnja 2021.

3.
Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/2010) i Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini
(Narodne novine broj 4/2021) i članka 54. Statuta općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br.
1/19, 2/19, 1/20, 2/21), Načelnik Općine Čađavica dana 12. travnja 2021. godine, donosi
PLAN
MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE GRAĐEVINA
I POVRŠINA ZA KOJE PRIJETI OPASNOST
OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA
Članak 1.
Ovim Planom određuju se građevine i površine za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara
na području općine Čađavica, a posebno poljoprivredne površine za vrijeme žetve i vršidbe, kao i šumske
površine za vrijeme ljetnog perioda, te mjere motrenja, čuvanja i ophodnje navedenih građevina i površina.
Članak 2.
Planom se određuje i zabrana nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na navedenim
površinama i građevinama.
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Članak 3.
Građevine i površine na području općine Čađavica za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja
požara su:
 proizvodni objekti privatnih fizičkih osoba koje se bave drvno-prerađivačkom djelatnošću,
 proizvodni objekti i poljoprivredne površine Jukić d.o.o. Čađavica
 individualne poljoprivredne površine
 šume i šumske površine pod upravom Hrvatskih šuma – područje općine Čađavica
 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije
 privatne šume i šumske površine.
.
Članak 4.
Za građevine i površine iz članka 3. ovog Plana trebaju se poduzeti slijedeće mjere preventivne
zaštite, motrenja, čuvanja i ophodnje:










poduzimanje mjera za dovođenje i održavanje u ispravnom stanju postrojenja, instalacija i uređaja kao
njihov tehnički pregled,
uklanjanje otpada iz zatvorenih i otvorenih prostora koji je nastao u procesu proizvodnje i odlaganja
istoga na posebno za to određeno mjesto,
uklanjanje suvišnih predmeta iz prostorija koji mogu predstavljati opasnost za nastajanje i širenje požara
ili koji onemogućavaju brzi izlazak iz ugroženih područja,
održavanje i omogućavanje brzog pristupa vanjskim hidrantima.
održavanje slobodnog pristupa vatrogasnim aparatima i uređajima,
omogućavanje pristupa vozilima i aparatima koji iskre pri radu, na mjesta gdje bi to predstavljalo
opasnost od požara i eksplozije (kotlovska postrojenja, dijelovi silosa, mlina..),
dovođenje u ispravno stanje postojeće vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara te postavljanje
istih za na to određena mjesta,
izvođenje stabilnih i polustabilnih, mobilnih i drugih odgovarajućih uređaja i instalacija za dojavu i
gašenje požara,
osiguravanje vatrogasnih dežurstava u vanjskim prostorima i u građevinama.

Uz mjere navedene u prethodnom stavku svi sudjelovatelji zaduženi za provedbu istih, dužni su
poduzimati i mjere čuvanja te organiziranja motriteljsko-dojavnih službi opremljenih s odgovarajućim
sredstvima, opremom i ljudstvom za gašenje požara.
Sredstva za provedbu planova motrenja-dojavnih službi osigurat će pravne osobe iz članka 3. koje
su vlasnici ili korisnici površine ili građevine kojima upravljaju, dok će se sredstva za istu namjenu za
fizičke osobe osigurati u Proračunu općine za 2021. godinu.
Sudjelovatelji i izvršitelji zadataka u provedbi navedenih mjera dužni su organizirati i ophodnju
navedenih građevina i površina opremljenu aparatima za početno gašenje požara i dojavnim stanicama.
Članak 5.
Izvršitelji zadataka i mjera iz ovog Plana su vlasnici tj. korisnici građevina i površina iz članak
3. Plana te DVD Čađavica, DVD Zvonimirovac, DVD Starin, DVD Vraneševci, DVD Noskovci, s kojima
koordinira Vatrogasna zajednica Općine Čađavica.
Za uspostavljanje zapovjednog mjesta određuje se Vatrogasni dom u Čađavici, Kolodvorska 25 a.

Članak 6.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine
Čađavica.
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NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA
OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević, v.r.
KLASA: 214-01/21-01/02
URBROJ: 2189/07-02-21-3
Čađavica, 12. travnja 2021.

AKTI OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
1.
Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine",
broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo
Općine Čađavica 20. svibnja 2021. godine utvrdilo je i objavljuje
KONAČNE REZULTATE
IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČAĐAVICA
PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.
I. Od ukupno 1.540 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 936 birača, odnosno
60,78%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 936 birača, odnosno 60,78%. Važećih
listića bilo je 910, odnosno 97,22%. Nevažećih je bilo 26 listića, odnosno 2,78%.
II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

586 glasov 64,39%
a

HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
Nositelj kandidacijske liste: MIRKO RONČEVIĆ
2. DOMOVINSKI POKRET - DP
Nositelj kandidacijske liste: DAMIR PREMEC

124 glasa

13,62%

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

114 glasov 12,52%
a

Nositelj kandidacijske liste: BRANKO KARAMARKOVIĆ
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

86 glasov
a

9,45%

Nositeljica kandidacijske liste: KATARINA BENETA
III. Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka
84. stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Čađavica su:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
Nositelj kandidacijske liste: MIRKO RONČEVIĆ
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2. DOMOVINSKI POKRET - DP
Nositelj kandidacijske liste: DAMIR PREMEC
3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj kandidacijske liste: BRANKO KARAMARKOVIĆ
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositeljica kandidacijske liste: KATARINA BENETA
IV. Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći
broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Čađavica:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
Nositelj kandidacijske liste: MIRKO RONČEVIĆ
dobila je 6 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1. MIRKO RONČEVIĆ
2. JOSIP PISKAĆ
3. MARIJO PEJIĆ
4. DANIJELA ŠIMIĆ
5. MARIO CAR
6. ZLATO UGLJEŠIĆ
2. DOMOVINSKI POKRET - DP
Nositelj kandidacijske liste: DAMIR PREMEC
dobila je 1 mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:
1. DAMIR PREMEC
3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj kandidacijske liste: BRANKO KARAMARKOVIĆ
dobila je 1 mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:
1. BRANKO KARAMARKOVIĆ
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositeljica kandidacijske liste: KATARINA BENETA
dobila je 1 mjesto te je s ove kandidacijske liste izabrana:
1. KATARINA BENETA
V. Na osnovi članka 107. stavka 1., u svezi članka 103. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o
pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se
da je na provedenim izborima u Općinskom vijeću Općine Čađavica osigurana odgovarajuća
zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE ČAĐAVICA
NEDA BRNAS, v.r.
KLASA: 013-01/21-01/01
URBROJ: 2189/07-21-OIP-44
Čađavica, 20. svibnja 2021.
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2.

Na osnovi članka 53. točke 10. i članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima
("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko
izborno povjerenstvo Općine Čađavica 20. svibnja 2021. godine utvrdilo je i objavljuje
KONAČNE REZULTATE
IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE ČAĐAVICA
PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.
I. Od ukupno 1.540 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 936 birača, odnosno
60,78%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 936 birača, odnosno 60,78%. Važećih
listića bilo je 912, odnosno 97,44%. Nevažećih je bilo 24 listića, odnosno 2,56%.
II. Pojedini kandidati dobili su sljedeći broj glasova:
1. Kandidat: MIRKO RONČEVIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
2. Kandidat: BRANKO KARAMARKOVIĆ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
3. Kandidat: DAMIR PREMEC
DOMOVINSKI POKRET - DP
4. Kandidatkinja: KATARINA BENETA
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
III. Na osnovi članka 94. Zakona utvrđuje se:

593 glasa

63,35%

134 glasa

14,31%

99 glasova 10,57%
86 glasova 9,18%

za općinskog načelnika Općine Čađavica izabran je
MIRKO RONČEVIĆ
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE ČAĐAVICA
NEDA BRNAS, v.r.
KLASA: 013-01/21-01/01
URBROJ: 2189/07-21-OIP-45
Čađavica, 20. svibnja 2021.

Službeni glasnik Općine Čađavica, izdaje Općina Čađavica
Adresa: Kolodvorska 2, Čađavica • telefon: (033)544-254 • Telefax: (033)544-172
e-mail: procelnik@opcina-cadjavica.hr
Izdavanje Službenog glasnika ne smatra se poduzetničkom djelatnošću i ne podliježe oporezivanju sukladno
odredbama članka 6.stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 47/95, 106/69, 164/98,
105/99, 54/00, 73/00, 48/04 i 82/04)
Objavljeno na web-stranicama Općine Čađavica: www.opcina-cadjavica.hr
BESPLATNI PRIMJERAK
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