ZAPISNIK
sa 02 . sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica održane dana 19. srpnja 2021. godine u
prostoriji Općine Čađavica (mjesnom domu Čađavica) s početkom u 16,00 sati.
PRISUTNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
1. JOSIP PISKAĆ
2. MARIJO PEJIĆ
3. DANIJELA ŠIMIĆ
4. MARIO CAR
5. ZLATO UGLJEŠIĆ
6. SANDRA VALPOVAC

7. BRANKO
KARAMARKOVIĆ
(nazočio sjednici od 10. točke
dnevnog red – od 16:36 sati)
8. KATARINA BENETA
9. MIROSLAV ŠIMUNOVIĆ

ODSUTNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
/////////////
PORED ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA SJEDNICI PRISUSTVUJU:
1. MIRKO RONČEVIĆ, načelnik Općine Čađavica
2. DANIJEL JOZIĆ, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čađavica,
3. JADRANKA GRGINAC, računovodstveni referent Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Čađavica,
4. ŽELJKA PREDREVAC, administrativni referent Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Čađavica,
5. BRANIMIR PETERFAI, komunalni i poljoprivredni redar Općine Čađavica.
Zapisnik vodi: ŽELJKA PREDREVAC, administrativni referent
odjela Općine Čađavica.

Jedinstvenog upravnog

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Općine Čađavica, gospodin Josip
Piskać (u daljnjem tekstu: predsjedavajući sjednice).
Predsjedavajući sjednice pozdravio je prisutne i utvrdio da od ukupno 9 (devet) vijećnika
sjednici prisustvuje 8 (osam) vijećnika te da je ispunjen uvjet za pravovaljano odlučivanje.
Zatim je pozvao vijećnike da predlože izmjene i dopune dnevnog reda.
Budući da prijedloga izmjena i dopuna dnevnog reda nije bilo, nakon glasovanja dizanjem
ruku po predloženom dnevnom redu, predsjedavajući sjednice konstatira da je od ukupno 8 (osam)
nazočnih vijećnika, 8 (osam) vijećnika glasovalo „za“ predloženi dopunjeni slijedeći
DNEVNI RED
- Izvješće Mandatne komisije i polaganje svečane prisege,
1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,
2. Aktualni sat,
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju potpisnika po nalozima za
korištenje sredstava Proračuna Općine Čađavica,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izboru Odbora za priznanja,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Socijalnog vijeća Općine
Čađavica,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta i
šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Čađavica,
8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu Podmjere 7.4
„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
– provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
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temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti
te povezanu infrastrukturu“,
Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja Proračuna
općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2021.godine,
Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Čađavica za
2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu,
Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine
Čađavica za razdoblje 2021.-2023. godine,
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stručnom nadzoru
proljetnog dijela sistematske preventivne deratizacije na području Općine Čađavica za
2021. godinu,
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju
sredstava proračuna namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka Općinskog
vijeća Općine Čađavica za 2021.,
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju naknade članovima Općinskog
vijeća Općine Čađavica,
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog
interesa za Općinu Čađavica,
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kupnji traktora za potrebe Općine Čađavica,
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji traktora u vlasništvu Općine Čađavica.

Izvješće Mandatne komisije i polaganje svečane prisege
Predsjednik Mandatne komisije Josip Piskać podnosi Izvješće o podnesenom zahtjevu za
mirovanje mandata člana Općinskog vijeća Općine Čađavica i ispunjenju uvjeta za početak mandata
zamjenskom članu. Vijećnik DAMIR PREMEC, izabran u Općinsko vijeće Općine Čađavica, s
kandidacijske liste Domovinski pokret podnio je zahtjev za mirovanje mandata, dana 15. lipnja
2021. godine.
Mandatna komisija izvješćuje da člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi
prema prijedlogu Domovinskog pokreta zamjenjuje neizabrani kandidat s liste Miroslav Šimunović.
Mandatna komisija izvješćuje da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak obnašanja mandata
zamjenskog člana Općinskog vijeća Općine Čađavica s kandidacijske liste MIROSLAVA
ŠIMUNOVIĆ.
Nakon podnesenog izvješća, predsjednik poziva Miroslava Šimunovića i Sandru Valpovac
(koja je na prethodnoj sjednici bila odsutna te nije dala prisegu) da ustanu kako bi položili svečanu
prisegu. Nakon što je pročitana svečana prisega, a koja glasi „ prisežem da ću prava i obveze člana
Općinskog vijeća Općine Čađavica obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog, socijalnog i
svekolikog napretka Republike Hrvatske i Općine Čađavica, da ću se u obnašanju dužnosti člana
pridržavati Ustava, Zakona i Statuta Općine Čađavica i da ću štititi ustavni poredak Republike
Hrvatske“, navedeni vijećnici dali su prisegu izgovorivši riječ „prisežem“.
TOČKA 1.) Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine
Čađavica
Predsjedavajući sjednice ističe da je zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
Općine Čađavica (održane 28.05.2021.g.) dostavljen u materijalima za sjednicu te moli vijećnike
ukoliko imaju primjedbi na isti neka ih iznesu.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjedavajući nakon provedenog glasovanja
konstatira da je od ukupno 8 (osam) nazočnih vijećnika, glasovanjem s 8 (osam) glasova „za“ usvojen
zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica
TOČKA 2.) Aktualni sat
Predsjedavajući otvara raspravu po 2. točki dnevnog reda.
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Zlato Uglješić – konstatira da u Proračun nije uvrštena pomoć mladim obiteljima u stambenom
zbrinjavanju. Predlaže dodijeliti sredstva za gradnju u iznosu od 15.000,00 kn, a za kupovinu
10.000,00n kn.
Miroslav Šimunović – zanima ga utrošak proračunskih sredstava. Podnosi usmeni zahtjev za
dodjelu dokumentacije vezane za gradnju objekata na području Općine Čađavica: cijeli natječaj –
javnu nabavu, od ponuda, odluka, odabira.
Josip Piskać – sve što je u skladu sa Zakonom može se dobiti, dio dokumentacije javno se
objavljuje, a dio je zaštićen radi zakonske zaštite osobnih podataka.
Mirko Rončević – navodi da je u Proračunu planirana stavka za pomoć obiteljima.
Danijel Jozić – obrazlaže postupak javne nabave i način izgradnje objekata: elektronički sustav
javne nabave, otvoren postupak otvaranja ponuda. Što se tiče male nabave izrađuje se registar ugovora
koji je javno objavljen i ažurira se svakih šest mjeseci. Na upit vijećnika Miroslava Šimunovića
odgovara da ima pravo dobiti na uvid dokumentaciju koja ga zanima uz prethodnu najavu. Ističe da
Općinu kontrolira i Državni ured za reviziju.
TOČKA 3.) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju potpisnika po
nalozima za korištenje sredstava Proračuna Općine Čađavica
Predsjedavajući navodi da je prijedlog u materijalima za sjednicu te otvara raspravu po istom.
Marijo Pejić – ispred Kluba HDZ-HSLS predlaže usvojiti dani prijedlog.
Miroslav Šimunović – u prijedlogu Odluke stoji datum 16.7. te ga zanima dali je to već
održano?
Danijel Jozić – ispričava se na pogrešci, sjednica je planirana za 16.7. međutim došlo je do
promjene termina održavanja tako da je točan datum 19.7. kako na ovoj tako i na svim materijalima u
slijedećim točkama.
Budući da više upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje
Odluke o imenovanju potpisnika po nalozima za korištenje sredstava Proračuna Općine Čađavica.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen jednoglasno
te na temelju članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N.
br.33/01 i 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 36/09 ), članka 28. Statuta Općine
Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br. 1/19, 2/19, 1/20 i 2/21. ) i članka 15. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br. 7/09. i 2/13. ),
Općinsko vijeće Općine Čađavica, donosi
ODLUKU
o imenovanju potpisnika po nalozima za korištenje sredstava Proračuna
Općine Čađavica
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2189/07-01-21-12
TOČKA 4.) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izboru Komisije za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost
Predsjedavajući navodi da je prijedlog u materijalima za sjednicu te otvara raspravu po istom.
Marijo Pejić – ispred Kluba HDZ-HSLS predlaže usvojiti dani prijedlog.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje Rješenja o
izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen jednoglasno
te na temelju članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N.
br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15. ), članka 28. Statuta
Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br. 1/19, 2/19, 1/20 i 2/21. ) i članka 15.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br. 7/09. i
2/13. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica, donosi
Rješenje o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2189/07-01-21-13
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TOČKA 5.) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izboru Odbora za priznanja
Predsjedavajući navodi da je prijedlog u materijalima za sjednicu te otvara raspravu po istom.
Marijo Pejić – ispred Kluba HDZ-HSLS predlaže usvojiti dani prijedlog.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje Rješenja o
izboru Odbora za priznanja.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen jednoglasno
te na temelju članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N.
br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15. ), članka 28. Statuta
Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br. 1/19, 2/19, 1/20 i 2/21. ) i članka 15.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br. 7/09. i
2/13. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica, donosi
Rješenje o izboru Odbora za priznanja
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2189/07-01-21-14
TOČKA 6.) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Socijalnog vijeća
Općine Čađavica
Predsjedavajući navodi da je prijedlog u materijalima za sjednicu te otvara raspravu po istom.
Marijo Pejić – ispred Kluba HDZ-HSLS predlaže usvojiti dani prijedlog.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje Odluke o
imenovanju Socijalnog vijeća Općine Čađavica.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen jednoglasno
te na temelju članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N.
br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15. ), članka 28. Statuta
Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br. 1/19, 2/19, 1/20 i 2/21. ) i članka 15.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br. 7/09. i
2/13. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica, donosi
Odluku o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Čađavica
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2189/07-01-21-15
TOČKA 7.) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za
procjenu šteta i šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Čađavica
Predsjedavajući navodi da je prijedlog u materijalima za sjednicu te otvara raspravu po istom.
Marijo Pejić – ispred Kluba HDZ-HSLS predlaže usvojiti dani prijedlog.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje Odluke o
imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta i šteta od elementarnih nepogoda na području Općine
Čađavica.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen sa sedam (7)
glasova „ZA“ i jednim glasom „PROTIV“ te na temelju članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15. ), članka 28. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br.
1/19, 2/19, 1/20 i 2/21. ) i članka 15. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čađavica ( Službeni
glasnik Općine Čađavica br. 7/09. i 2/13. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica, donosi
Odluku o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta i šteta
od elementarnih nepogoda na području Općine Čađavica
KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2189/07-01-21-16
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TOČKA 8.) Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za
provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
Predsjedavajući navodi da je prijedlog u materijalima za sjednicu te otvara raspravu po istom.
Marijo Pejić – ispred Kluba HDZ-HSLS predlaže usvojiti dani prijedlog.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje Odluke o
davanju suglasnosti za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti
te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno te na temelju članka 28. Statuta Općine Čađavica («Službeni glasnik» broj 1/19, 2/19,
1/20 i 2/21. ), a u vezi sa Pravilnikom o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima« (u daljnjem tekstu: Mjera 07) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014 – 2020, Općinsko vijeće Općine Čađavica, donijelo je
Odluku o davanju suglasnosti za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
KLASA: 361-01/21-01/07
URBROJ: 2189/07-01-21-4
TOČKA 9.) Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg
izvještaja Proračuna općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2021.godine
Predsjedavajući sjednice po 9. točki otvara raspravu navodeći da se prijedlog Odluke nalazi u
materijalima za sjednicu.
Jadranka Grginac – obrazlaže izvještaj te navodi da se financijski izvještaji svaka tri mjeseca
dostavljaju FINI, a isti su vidljivi i na web stranici Općine Čađavica.
Danijel Jozić – nadopunjuje i ističe da se isti dostavljaju i Državnom uredu za reviziju.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje Odluke o
usvajanju Polugodišnjeg izvještaja Proračuna općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj
2021.godine.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen jednoglasno
te na temelju članka 28. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br. 1/19.,
2/19., 1/20. i 2/21 ), Općinsko vijeće Općine Čađavica, donosi
Odluku o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja Proračuna općine Čađavica
za razdoblje 01. siječanj - 30. lipanj 2021.godine
KLASA: 400-02/21-01/03
URBROJ: 2189/07-01-21-4
TOČKA 10.) Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine
Čađavica za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Predsjedavajući sjednice po 10. točki otvara raspravu.
Jadranka Grginac – ovo su prve izmjene i dopune Proračuna Općine Čađavica nakon šest
mjeseci. Proračun je usvojilo prethodno Vijeće, ali budući da se radi o velikoj većini novih vijećnika,
detaljnije objašnjava Proračun po pozicijama.
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Zlato Uglješić – postavlja pitanje kada je realno očekivati doznaku sredstava za vrtić?
Mirko Rončević – nada se poslije godišnjih odmora.
Budući da više upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje I.
izmjena i dopuna Proračuna Općine Čađavica za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen sa osam (8)
glasova „ZA“ i jednim „suzdržanim“ glasom te na temelju članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu
(NN RH br. 87/08, 136/12 i 15/15.) i članka 28. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine
Čađavica br. 1/19., 2/19., 1/20. i 2/21. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica, donosi
PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAĐAVICA
ZA 2021. GODINU
KLASA: 400-06/20-01/05
URBROJ: 2189/07-01-21-7
TOČKA 11.) Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih
programa Općine Čađavica za razdoblje 2021.-2023. godine
Predsjedavajući sjednice po 11. točki otvara raspravu.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje I. izmjena
i dopuna Plana razvojnih programa Općine Čađavica za razdoblje 2021.-2023. godine.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno te Općinsko vijeće Općine Čađavica, donosi
I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Čađavica
za razdoblje 2021.-2023. godine
KLASA: 400-06/20-01/05
URBROJ: 2189/07-01-21-8
TOČKA 12.) Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o
stručnom nadzoru proljetnog dijela sistematske preventivne deratizacije na području Općine
Čađavica za 2021. godinu
Predsjedavajući sjednice po 12. točki otvara raspravu i navodi da je izvješće u materijalima za
sjednicu.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje Zaključka
o usvajanju Izvješća o stručnom nadzoru proljetnog dijela sistematske preventivne deratizacije na
području Općine Čađavica za 2021. godinu.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno te na temelju članka 28. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica
br. 1/19., 2/19., 1/20. i 2/21 ), Općinsko vijeće Općine Čađavica, donosi
Zaključak o usvajanju Izvješća o stručnom nadzoru proljetnog dijela sistematske preventivne
deratizacije na području Općine Čađavica za 2021. godinu
KLASA: 501-01/21-01/01
URBROJ: 2189/07-01-21-6
TOČKA 13.) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Predsjedavajući sjednice po 13. točki otvara raspravu i navodi da je prijedlog izmjena i dopuna
Programa priložen u materijalima za sjednicu.
Branko Karamarković – plan za autobusno stajalište, stavka iznosi svega 1.000,00 kn.
Jadranka Grginac – to je samo otvorena stavka koja je podložna promjenama.
Branko Karamarković – za uređenje igrališta u Čađavičkom Lugu stoji iznos od 120.000,00
kn, zanima ga da li je to predračun za radove ili procjena troškova?
Mirko Rončević – projektantski troškovnik je cca 260.000,00 kn, a ovo je iznos koji Općina
Čađavica trenutno može odvojiti, Klub mora odrediti prioritete i uokviriti se u planirana sredstva.
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Miroslav Šimunović – traži pojašnjenje za određene stavke: uređenje igrališta, centra naselja
Čađavica.
Danijel Jozić – to je već uređeno, radi se o školskom igralištu.
Budući da više upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje
Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2021. godinu.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno te na temelju članka 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br.
68/18.) i članka 28. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br. 1/19., 2/19.,i
1/20. i 2/21. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica, donosi
I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
KLASA: 363-01/20-01/23
URBROJ: 2189/07-01-21-3
TOČKA 14.) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Predsjedavajući sjednice po 14. točki otvara raspravu i navodi da je prijedlog izmjena i dopuna
Programa priložen u materijalima za sjednicu.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje Odluke o
izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno te na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br.
68/18.) i članka 28. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik Općine Čađavica br. 1/19., 2/19.,
1/20. i 2/21. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica, donosi
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2021. godinu
KLASA: 363-01/20-01/24
URBROJ: 2189/07-01-21-3
TOČKA 15.) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
raspoređivanju sredstava proračuna namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka
Općinskog vijeća Općine Čađavica za 2021.
Predsjedavajući sjednice po 15. točki otvara raspravu i navodi da je prijedlog izmjene i dopune
Odluke priložen u materijalima za sjednicu.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje Odluke o
izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna namijenjenih godišnjem financiranju
političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Čađavica za 2021.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno te na temelju članka 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i
referenduma (NN 29/19, 98/19) i članka 28. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik općine
Čađavica broj 1/19., 2/19., 1/20. i 2/21. ) Općinsko vijeće općine Čađavica , donosi
ODLUKU
izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021. godini
KLASA: 402-08/20-01/47
URBROJ: 2189/07-01-21-2
TOČKA 16.) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju naknade
članovima Općinskog vijeća Općine Čađavica
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Predsjedavajući sjednice po 16. točki otvara raspravu i navodi da je prijedlog Odluke priložen
u materijalima za sjednicu.
Marijo Pejić- ispred Kluba HDZ-HSLS predlaže prihvatiti i donijeti Odluku.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje Odluke o
određivanju naknade članovima Općinskog vijeća Općine Čađavica.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno te na temelju članka 31. stavak 2. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ( „Narodne novine“ broj, 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13 – pročišćeni tekst ) i članka 28. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik općine Čađavica
broj 1/19., 2/19., 1/20. i 2/21. ) Općinsko vijeće općine Čađavica , donosi
ODLUKU
o određivanju naknada članovima općinskog vijeća Općine Čađavica
KLASA: 121-01/21-01/03
URBROJ: 2189/07-01-21-1
TOČKA 17.) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnih
osoba od posebnog interesa za Općinu Čađavica
Predsjedavajući sjednice po 17. točki otvara raspravu i navodi da je prijedlog Odluke priložen
u materijalima za sjednicu.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje Odluke o
utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Čađavica.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno te na temelju članka 14. stavak 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne
novine" broj: 26/11, 12/12 ) i članka 28. Statuta Općine Čađavica („Službene glasnik" Općine
Čađavica br. 1/19., 2/19., 1/20. i 2/21), Općinsko vijeće Općine Čađavica, donosi
ODLUKU
o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Čađavica
KLASA: 021-05/21-01/04
URBROJ: 2189/07-01-21-1
TOČKA 18.) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kupnji traktora za potrebe
Općine Čađavica
Predsjedavajući sjednice po 18. točki otvara raspravu i navodi da je prijedlog Odluke priložen
u materijalima za sjednicu.
Miroslav Šimunović – zašto postojeći traktor nije dobar?
Mirko Rončević – kupljen je 2017. godine i sve više nas koštaju popravci te se razmatra da se
isti zamijeni.
Miroslav Šimunović – smatra da se ne može prodati traktor star 3 godine za upola manju
vrijednost nego što je kupljen i kupiti star traktor („punoljetni“) čiji su popravci također skupi.
Mirko Rončević – cijena HITTNER traktora je knjigovodstvena vrijednost i ne može se staviti
druga.
Zlato Uglješić – od početka nije podržavao kupnju traktora HITTNER jer ne može zadovoljiti
naše potrebe, podržava kupnju traktora JOHN DEERE.
Budući da više upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje
Odluke o kupnji traktora za potrebe Općine Čađavica.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen s osam (8)
glasova „ZA“ i jednim glasom „PROTIV“ te na temelju članka 28. Statuta Općine Čađavica
(„Službene glasnik" Općine Čađavica br. 1/19., 2/19., 1/20. i 2/21 ), Općinsko vijeće Općine
Čađavica, donosi
Odluku o kupnji traktora za potrebe Općine Čađavica
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KLASA: 030-01/21-01/02
URBROJ: 2189/07-01-21-1
TOČKA 19.) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji traktora u
vlasništvu Općine Čađavica
Predsjedavajući sjednice po 19. točki otvara raspravu i navodi da je prijedlog Odluke priložen
u materijalima za sjednicu. Navedene teme smo se već dotakli u prethodnoj točki.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje Odluke o
prodaji traktora za potrebe Općine Čađavica.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen s osam (8)
glasova „ZA“ i jednim glasom „PROTIV“ te na temelju članka 28. Statuta Općine Čađavica
(„Službene glasnik" Općine Čađavica br. 1/19., 2/19., 1/20. i 2/21 ), Općinsko vijeće Općine
Čađavica, donosi
Odluku o prodaji traktora za potrebe Općine Čađavica
KLASA: 030-01/21-01/01
URBROJ: 2189/07-01-21-1
Budući da više nije bilo pitanja niti prijedloga, predsjedavajući sjednice zaključio je rad 02.
sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica u 16,50 sati.
Zapisnik je pisan u skraćenom obliku, tijek sjednice sniman je na diktafonu, a snimak se čuva u
arhivi Općine.

ZAPISNIČAR:
Željka Predrevac

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Piskać
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