ZAPISNIK
sa 03 . sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica održane dana 05. listopada 2021. godine
u prostoriji Općine Čađavica (mjesnom domu Čađavica) s početkom u 16,00 sati.
PRISUTNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
1.
2.
3.
4.
5.

JOSIP PISKAĆ
MARIJO PEJIĆ
DANIJELA ŠIMIĆ
MARIO CAR
ZLATO UGLJEŠIĆ

6. SANDRA VALPOVAC
7. BRANKO KARAMARKOVIĆ
8. KATARINA BENETA

ODSUTNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
1. MIROSLAV ŠIMUNOVIĆ
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
1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica,
2. Aktualni sat,
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju:
a) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj
- 30. lipanj 2021. godine,
b) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih
djelatnosti Općine Čađavica od 01.01.2021.-30.06.2021.,
c) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Čađavica od 01.01.2021.-30.06.2021.,
d) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na
području općine Čađavica od 01.01.2021.-30.06.2021.,
e) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čađavica od 01.01.2021.30.06.2021.
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4.
5.
6.
7.

f) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa
01.01.2021.-30.06.2021.,
g) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju programa utroška sredstava od prodaje, zakupa,
privremenog korištenja, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čađavica od 01.01.2021.-30.06.2021.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke i izmjeni i dopuni Odluke o izradi V. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica,
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Čađavica za 2020. godinu,
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog
načelnika Općine Čađavica za razdoblje od siječnja do lipnja 2021.godine,
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju zamolbe za darovanje nekretnine
u korist Općine Čađavica.

TOČKA 1.) Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica
Predsjedavajući sjednice ističe da je zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica
(održane 19.07.2021.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 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica.
TOČKA 2.) Aktualni sat
Predsjedavajući otvara raspravu po 2. točki dnevnog reda.
Sandra Valpovac – budući da Općina Čađavica nema baš puno studenata, za slijedeću godinu
predlaže povećati stipendije studentima, možda prvu i drugu godinu na 700,00 kn, a dalje na iznos od
1.300,00 do 1.500,00 kn.
Branko Karamarković – zanima ga razrješenje DVD-a Čađavački Lug kao i Stočarsko-ratarske
udruge Čađavica. Poznato mu je da je DVD imao od imovine cisternu, a za Stočarsko-ratarsku udrugu
navodi da na našem području ima dosta i stočara i ratara te da bi trebalo razmislit i ne ugasiti navedenu
Udrugu.
Katarina Beneta – s obzirom na dio novoizgrađenog nogostupa, zanima ju mogući nastavak
izgradnje budući je nogostup u Čađavici u dosta lošem stanju, na pojedinim mjestima teško prohodan.
Mirko Rončević – pozdravlja sve nazočne i odgovara na upite vijećnika:
- plan Proračuna za 2022. godinu je u tijeku izrade, vidjeti će što se i koliko može osigurati po
pitanju studentskih stipendija. Općina je do sada davala financijsku potporu studentima tako da su
mogli aplicirati i na druge stipendije;
- što se tiče DVD-a Čađavački Lug i Stočarsko-ratarske udruge Čađavica ističe da svi
zaboravljaju potrebu održavanja skupština, izrade zapisnika i odluka i dostavu istih – nekada Uredu
državne uprave u VPŽ, sada Službi za poslove župana i opće poslove VPŽ, Ispostava Slatina. U arhivi
(evidenciji) navedenog ureda uvedene su posljednje promjene u svakoj udruzi i dokle god se
papirnato (zapisnički) ne odradi, promjene se neće evidentirati. Na poslovima radi Silvija Fuljek i njoj
se treba obratiti. Cisterna DVD-a je u Čađavici (kod DVD-a Čađavica) i potrebno je sačiniti zapisnik
kako bih se ista skinula s inventure DVD-a Čađavački Lug. Što se tiče Stočarsko-ratarske udruge
poznato mu je da je Slobodan Cvetičanin predsjednik Udruge i da je već dopise neke dopise u svezi
odjave Udruge, a istom slijede i kazne radi nepoštivanja zakonskih odredbi (kao ovlaštenoj osobi, ali i
samoj Udruzi kao pravnoj osobi). U Vijeću imamo Zlatu Uglješića i Branka Karamarkovića koji je
ujedno i tajnik Udruge, a koji su bili aktivni sudionici u Stočarsko-ratarskoj udruzi, te im daje na
razmatranje i donošenje odluke dali im je Udruga potrebna i treba li ju ponovno aktivirati ili potpuno
ugasiti.
- po pitanju izgradnje nogostupa ističe da je izgrađen samo jedan manji dio nogostupa koji
nismo ni planirali, a isti je izgrađen kako bi se djetetu u invalidskim kolicima olakšao odlazak u školu.
Daljnju izgradnju nogostupa nemoguće je planirati sve dok se ne završe radovi na kanalizaciji.
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TOČKA 3.) Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluka o usvajanju izvještaja
Predsjedavajući navodi da su prijedlozi izvještaja u materijalima za sjednicu te otvara raspravu
po redoslijedu kakav je sazivu:
a) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Čađavica za razdoblje 01. siječanj
- 30. lipanj 2021. godine
Jadranka Grginac – kratko obrazlaže polugodišnji izvještaj.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 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 108. i 110. Zakona o proračunu (NN broj: 87/08, 136/12 i
15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (NN broj: 24/13) 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
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA
OPĆINE ČAĐAVICA ZA 2021. GODINU
KLASA: 400-06/20-01/05
URBROJ: 2189/07-01-21-9
b) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih
djelatnosti Općine Čađavica od 01.01.2021.-30.06.2021.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti
Općine Čađavica od 01.01.2021. do 30.06.2021. Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je
prijedlog predsjednika usvojen jednoglasno te na temelju članka 28. Statuta Općine Čađavica
(Službeni glasnik Općine Čađavica broj 1/19., 2/19., 1/20. i 2/21.), Općinsko vijeće Općine Čađavica,
donosi
Polugodišnji izvještaj
o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica
od 01.01.2021. do 30.06.2021.
KLASA: 023-05/20-01/09
URBROJ: 2189/07-01-21-4
c) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području općine Čađavica od 01.01.2021.-30.06.2021.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Čađavica od 01.01.2021.-30.06.2021. Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je
da je prijedlog predsjednika usvojen jednoglasno te na temelju članka 28. Statuta Općine Čađavica
(Službeni glasnik Općine Čađavica broj 1/19., 2/19., 1/20. i 2/21. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica,
donosi
Polugodišnji izvještaj
o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Čađavica od 01.01.2021. do 30.06.2021.
KLASA: 363-01/20-01/23
URBROJ: 2189/07-01-21-5
d) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture
na području općine Čađavica od 01.01.2021.-30.06.2021.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području
općine Čađavica od 01.01.2021.-30.06.2021.
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Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno te na temelju članka 28. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj
1/19., 2/19., 1/20. i 2/21.), Općinsko vijeće Općine Čađavica, donosi
Polugodišnji izvještaj o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture
na području općine Čađavica od 01.01.2021. do 30.06.2021.
KLASA: 363-01/20-01/24
URBROJ: 2189/07-01-21-5
e) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju programa utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čađavica od
01.01.2021.-30.06.2021.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čađavica od 01.01.2021.-30.06.2021.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno te na temelju članka 28. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj
1/19., 2/19., 1/20. i 2/21. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica donosi
Polugodišnji izvještaj
o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru na području Općine Čađavica od 01.01.2021. do 30.06.2021.
KLASA: 363-05/20-01/02
URBROJ: 2189/07-01-21-4
f) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa
01.01.2021.-30.06.2021.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa
01.01.2021.-30.06.2021.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno te na temelju članka 28. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj
1/19., 2/19., 1/20. i 2/21. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica, donosi
Polugodišnji izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa
01.01.2021. do 30.06.2021.
KLASA: 321-04/20-01/01
URBROJ: 2189/07-01-21-4
g) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju programa utroška sredstava od prodaje,
zakupa, privremenog korištenja, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čađavica od 01.01.2021.-30.06.2021.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik predlaže donošenje
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju programa utroška sredstava od prodaje, zakupa,
privremenog korištenja, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine Čađavica od 01.01.2021.-30.06.2021.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno te na temelju članka 28. Statuta Općine Čađavica (Službeni glasnik Općine Čađavica broj
1/19., 2/19., 1/20. i 2/21. ), Općinsko vijeće Općine Čađavica, donosi
Polugodišnji izvještaj
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o izvršenju programa utroška sredstava od prodaje, zakupa, privremenog korištenja, dugogodišnjeg
zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Čađavica od 01.01.2021. do 30.06.2021.
KLASA: 320-01/20-01/03
URBROJ: 2189/07-01-21-4
TOČKA 4.) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke i izmjeni i dopuni Odluke o izradi
V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica
Predsjedavajući navodi da je prijedlog u materijalima za sjednicu te otvara raspravu po istom.
Danijel Jozić – još tijekom 2020. godine započeli smo s izmjenom i dopunom Prostornog plana
uređenja Općine Čađavica, ovim prijedlogom Odluke proširujemo Odluku na izmjene granica
građevinskog područja. Razlog pokretanja izmjena i dopuna je planirano navodnjavanje
poljoprivrednih površina na području Općine Čađavica.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik nakon kratkog
obrazloženja pročelnika predlaže donošenje Odluke i izmjeni i dopuni Odluke o izradi V. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čađavica.
Nakon glasovanja, dizanjem ruku utvrđeno je da je prijedlog predsjednika usvojen
jednoglasno te na temelju članka 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju („NN“ 153/13. i 65/17.) 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
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Čađavica
KLASA: 350-02/20-01/02
URBROJ: 2189/07-01-21-26
TOČKA 5.) Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o
provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Čađavica za 2020. godinu
Predsjedavajući navodi da je prijedlog u materijalima za sjednicu te otvara raspravu po istom.
Danijel Jozić – općinski načelnik podnosi Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u
vlasništvu Općine Čađavica za 2020. godinu, a obveza predstavničkog tijela je da isto razmotri i
usvoji.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik nakon kratkog obrazloženja
pročelnika predlaže donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja
imovinom u vlasništvu Općine Čađavica za 2020. godinu.
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.) i
Izvješća Općinskog načelnika Općine Čađavica , Općinsko vijeće Općine Čađavica, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu
Općine Čađavica za 2020. godinu
KLASA: 406-01/19-01/06
URBROJ: 2189/07-01-21-3
TOČKA 6.) Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu
Općinskog načelnika Općine Čađavica za razdoblje od siječnja do lipnja 2021.godine
Predsjedavajući navodi da je prijedlog u materijalima za sjednicu te otvara raspravu po istom.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik nakon kratkog obrazloženja
pročelnika predlaže donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine
Čađavica za razdoblje od siječnja do lipnja 2021.godine.
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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. ) i
Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Čađavica, Općinsko vijeće Općine Čađavica, donijelo je
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika
Općine Čađavica za razdoblje siječanj - lipanj 2021. godine
KLASA: 022-01/21-01/02
URBROJ: 2189/07-01-21-2
TOČKA 7.) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju zamolbe za
darovanje nekretnine u korist Općine Čađavica
Predsjedavajući navodi da je prijedlog u materijalima za sjednicu te otvara raspravu po istom.
Mirko Rončević – ističe da je Stjepan Burča iz Ilmin Dvora izrazio želju darovanja svoje
nekretnine u Noskovcima Općini Čađavica. Radi se o jednom zemljištu blizu centra naselja Noskovci,
predlaže prihvatiti darovanje i tamo izgraditi dječje igralište kojeg u Noskovcima nema.
Budući da upita niti rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik nakon kratkog obrazloženja
načelnika predlaže donošenje Odluke o prihvaćanju zamolbe za darovanje nekretnine u korist Općine
Čađavica.
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),
Općinsko vijeće Općine Čađavica, donijelo je
Odluku prihvaćanju zamolbe za darovanje nekretnine u korist Općine Čađavica
KLASA: 940-05/21-01/17
URBROJ: 2189/07-01-21-2
Budući da više nije bilo pitanja niti prijedloga, predsjedavajući sjednice zaključio je rad 02.
sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica u 16,20 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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