Sukladno članku 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i
članku 48. Statuta Općine Čeminac („Službeni glasnik“ Općine Čeminac 01/18, 02/18),
dostavljam Općinskom vijeću
IZVJEŠĆE O RADU
OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE ČEMINAC
za razdoblje: srpanj – prosinac 2018. godine
I.

UVODNI DIO

Člankom 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne
novine'' br. 33/01., 60/01. i 129/05. 109/07., 125/08.,36/09. 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17), utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave.
Sukladno članku 48. spomenutog Zakona općinski načelnik:
- priprema prijedloge općih akta,
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
- usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne)
samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire
njihov rad,
- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne,
- kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
- te obavlja i druge poslove utvrđene statutom,
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne,odnosno
područne (regionalne ) samouprave čija pojedina vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o
stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun)
kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a
stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim
propisima,
- obavlja i druge poslove utvrđene statutom.
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Čeminac u okviru svog
djelokruga:
- obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji su mu povjereni
zakonom,
- utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,
- izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, upravljao
nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima
Općine,
- utvrdio prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Čeminac,
- usmjeravao djelovanje upravnih odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine, nadzirao njihov rad,
- te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Općinskog
Vijeća.
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II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
U izvještajnom razdoblju nastavio sam sa realizacijom izbornog programa. Održano je niz
sastanaka na kojima su razmatrani prijedlozi i donijeti zaključci kojima su rješavana pitanja iz
nadležnosti općinskog načelnika. Sukladno ovlaštenjima iz Statuta, Općinskom vijeću
podnošeni su prijedlozi akata, izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2018. godinu,
prijedlozi izmjena i nadopuna proračuna za 2018. godinu, niz prijedloga iz područja,
komunalnih djelatnosti, gospodarstva, kulture, sporta, investicija i projekata, te djelatnosti
trgovačkih društava kojima je općina vlasnik, proračunskog korisnika i ostalog. Nastavio sam
održavati sastanke sa udrugama i mještanima, koje i dalje primam svakodnevno i koji su mi se
u izvještajnom razdoblju nastavili obraćati radi rješenja svojih problema, od komunalnih,
prostornih do socijalnih, kulturnih, sportskih i ostalih.
Upravna tijela općinske uprave obavljaju poslove i zadatke iz svog djelokruga rada, utvrđenog
Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela općinske uprave Općine Čeminac,
zakonom, Statutom Općine Čeminac i drugim propisima.
Zaštita socijalnog standarda stanovništva;
Temeljem Odluke o zaštiti socijalnog standarda stanovništva Općine Čeminac za 2018.
godinu realiziraju se oblici pomoći kroz 7 osnovnih programa:
1. pomoć za stanovanje;
Pomoć za stanovanje dodjeljuje se u iznosu od:
a) 80,00 kuna mjesečno za samca,
b) 120,00 kuna mjesečno za kućanstvo od 2 do 4 člana,
c) 160,00 kuna mjesečno za kućanstvo sa više od 4 člana te
d) 100,00 kuna mjesečno za troškove najamnine za korisnike stambenih objekata u
vlasništvu Republike Hrvatske.
2. pomoć u podmirenju troškova školovanja;
Pomoć u podmirenju troškova školovanja obuhvaća:
- sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata;
- sufinanciranje troškova nabave udžbenika za učenike osnovne škole;
- stipendiranje srednjoškolaca u iznosu od 400,00 kuna mjesečno
- stipendiranje studenata u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno.
3. jednokratne prigodne pomoći;
Isplaćene su Božićnice umirovljenicima s područja Općine Čeminac i socijalno
ugroženim osobama.
Jednokratna prigodna pomoć, u iznosu od 10.000,00 kuna, dodjeljuje se bračnim parovima
s područja Općine Čeminac, koji po prvi puta stupaju u brak.
4. jednokratne pomoći;
5. potpora za opremu novorođenog djeteta;
Potpora se odobrava u sljedećim iznosima:
a)
10.000,00 kuna za rođenje prvog djeteta;
b)
15.000,00 kuna za rođenje drugog djeteta te
c)
20.000,00 kuna za rođenje trećeg i svakog idućeg djeteta.
6. jednokratna pomoć u slučaju poplava, požara i drugih teških socijalnih stanja
7. subvencioniranje stambenih kredita.
Predškolski odgoj – Dječji vrtić Ivančica
Općina Čeminac kao osnivač financira redovan rad dječjeg vrtića.
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U području kulture i športa
Sukladno Proračunu Općine Čeminac provode se projekti javnih potreba u športu i kulturi, a
temeljem predanih programa.
Vatrogastvo, zaštita i spašavanje
Redovito su doznačivana sredstva za rad Vatrogasne zajednice Općine Čeminac kojim se
osigurava kvalitetnije izvršavanje ovoga programa na području naše općine. Općina Čeminac,
u cilju praćenja izvršenja Plana zaštite od požara, najmanje jednom tijekom godine preispituje
njegov sadržaj, ocjenjuje usklađenost ovog Plana s novonastalim uvjetima (urbanističkim,
graditeljskim, promjenom namjene građevine i slično) i prati dinamiku realizacije financijskih
sredstava planiranih za zaštitu od požara.
U području komunalnog gospodarstva
Organizirano je i praćeno obavljanje komunalnih djelatnosti: održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta, uređenje otresnica, zimska služba, obavljanje dimnjačarskih
usluga, stanje javne rasvjete, uređenje groblja, zbrinjavanje animalnog otpada, higijeničarska
služba, dezinsekcija i deratizacija.
Realizirani i započeti projekti
1. Društveni centar Čeminac
Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo izvjestiti Općinsko vijeće kako je 29. listopada 2018. godine
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Osječko-baranjske županije izdao
uporabnu dozvolu kojom se dozvoljava uporaba Društvenog centra u Čemincu.
Prema Zakonu o javnoj nabavi, 16. studenoga 2016. godine objavom poziva na nadmetanje
započeo je otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova izgradnje Društvenog centra u
Čemincu. Dostavljeno je šest ponuda, čiji je pregled i ocjena obavljena 12. prosinca 2016.
godine. Na osnovi kriterija utvrđenih u pozivu za nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje,
za izvođača radova je odabran ponuditelj Zuber d.o.o., te je dana 11. veljače 2017. godine s
izvođačem radova potpisan Ugovor za izgradnju Društvenog centra u Čemincu.
Tijekom postupka javne nabave nije bilo primjedbi niti je uložena žalba.
Kvalitetan i stručan nadzor izgradnje pratila je tvrtka Rechner d.o.o. koja je i izradila glavni
projekt temeljem kojeg je izdana građevinska dozvola.
Sredstva za izvedene radove osigurana su odobrenim kreditom HBOR-a i u Proračunu Općine
Čeminac. HBOR je Općini Čeminac za izgradnju Društvenog centra odobrio kredit u iznosu
od 9.500.000,00 kuna, s krajnjim rokom korištenja kredita do 31.10.2018. godine koji ujedno
predstavlja krajnji rok završetka investicije.
Izgradnja Društvenog centra u Čemincu dovršena je u ugovorenom roku, a prema izvješću
glavnog nazdornog inženjera, građevina je izrađena u skladu sa svim aktima, propisima i
uvjetima koji se na istu primjenjuju. Na temelju podnijetog zahtjeva koji je Općina Čeminac
uputila nadležnom tijelu za izdavanje uporabne dozvole, dana 19. listopada 2018. godine
obavljen je tehnički pregled o čemu je sastavljen zapisnik kojim je utvrđeno da je građevina
izgrađena u skladu sa izvršnim aktom za građevinu, svih lokacijskih uvjeta te drugih uvjeta
određenim aktom za građenje.
Projekt izgradnje Društvenog centra u Čemincu u skladu je sa Strategijom razvoja Općine
Čeminac 2017.-2020., dokumenta koji predstavlja vodič i okvir u procesu razvoja Općine
Čeminac.
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2. Popravak ulice Damira Furdija u Kozarcu
U postupku bagatelne nabave procijenjene vrijednosti 500.000,00 kuna bez PDV-a, koja se
vodi pod evidencijskim brojem BNV/03/2018, za nabavu radova – popravak ulice Damira
Furdija u Kozarcu, odabire se kao najpovoljnija ponuda tvrtke Gravia d.o.o. iz Osijeka,
Gunduličeva 65,OIB: 80381365828, s cijenom ponude od 428.032,00 kune bez PDV-a,
odnosno cijenom od 535.040,00 kuna sa PDV-om. Rok za izvođenje radova 31. prosinca
2018. godine.
Dana 20. rujna 2018. godine Općina Čeminac i tvrtka GRAVIA d.o.o. sklopile su Ugovor o
izvođenju radova u ulici Damira Furdija u Kozarcu.
Cestovni kolnik u ulici Damira Furdija u Kozarcu zbog vrlo lošeg stanja, s brojnim rubnim i
površinskim oštećenjima svim našim sumještanima je otežavao prometovanje ulicom. Kako
bismo svim mještanima Općine Čeminac i svim njenim posjetiteljima omogućili sigurno i
neometano prometovanje ulicom, asfaltna je podloga očišćena te špricana bitumenskom
emulzijom, a kolnik potom prekriven asfatnim betonom, najčešće primjenjivanom asfaltnom
mješavinom za dobivanje kamenog kostura koji preuzima prometno opterećenje.
3. Sportski teren nogometnog igrališta u Kozarcu
Sportski teren nogometnog igrališta u Kozarcu pripremljen je za sjetvu travnjaka. Za
kvalitetan rast trave, na teren je pomoću općinskih strojeva doveženo humusno tlo. Ovakva
kvalitetna i temeljita priprema tla za sjetvu nogometnog travnjaka važna je za njegovu
funkcionalnost, obzirom da nogometni travnjaci moraju biti otporni na opterećenje i sposobni
za brzo regeneriranje.
S ciljem očuvanja okoliša ugodnog za svakodnevni život te s ciljem kontinuiranog razvoja
sporta u našoj općini i zdravih navika svih naših sumještana koji se ovom aktivnošću bave,
Općina Čeminac danas vodi računa o kvaliteti i funkcionalnosti svih svojih sportskih terena.
Radovi na rekonstrukciji nogometnog igrališta u Kozarcu su u tijeku, a njihovom će
realizacijom Nogometni klub Međimurec imati adekvatan teren za održavanje nogometnih
utakmica i treninga.
4. Parkiralište – građevine za sport i rekreaciju u Grabovcu
Dana 20. rujna 2018. godine, Općina Čeminac i tvrtka UTVRDA d.o.o. sklopile su Ugovor o
izvođenju radova na izgradnji parkirališta u sklopu građevine za sport i rekreaciju Hrvatskog
nogometnog kluba Grabovac. Ugovor je sklopljen temeljem provedenog postupka bagatelne
nabave za predmet nabave Parkiralište - građevina za sport i rekreaciju.
Parkiralište je izgrađeno prema osnovnom glavnom projektu i projektima izmjene i dopune te
ispunjava sve standarde, normative i urbanističko-tehničke uvjete za planiranje mreže
sportskih objekata, a glavni je projekt usklađen s Prostornim planom uređenja Općine
Čeminac. Realizacijom ove investicije vrijedne 370.687,50 kuna,
izgrađeno je 39
parkirališnih mjesta te će se na taj način svim našim sumještanima koji žele sudjelovati na
događanjima na nogometnom igralištu u Grabovcu, osigurati primjeren prostor za parkiranje
automobila.
Uz sva dosadašnja kapitalna ulaganja te uz visokovrijedne donacije i financijska sredstva za
opremanje, građevinu za sport i rekreaciju Hrvatskog nogometnog kluba Grabovac podigli
smo na višu razinu te se njome može ponositi svaki naš sumještanin. Sva daljnja ulaganja,
poput izgradnje parkirališta, samo su dokaz kako Općina Čeminac redovno ulaže u održavanje
i opremanje svih svojih sportskih terena.
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Razlog tome nije samo proširenje infrastrukturne ponude, nego na taj način nastojimo poticati
i razvoj sporta u našoj lokalnoj zajednici te pozvati sve naše sumještane na aktivno
sudjelovanje u događanjima koji se u našoj Općini organiziraju.
5. Pristupna cesta za parkiralište autobusa u Kozarcu i pristupna cesta za groblje u Kozarcu
U postupku bagatelne nabave pod evidencijskim brojem BNV/06/2018, za nabavu radova –
Pristupna cesta za parkiralište autobusa u Kozarcu i pristupna cesta na groblju u Kozarcu,
odabrana je kao najpovoljnija ponuda tvrtke Gravia d.o.o. iz Osijeka, s ukupnom cijenom
ponude za Pristupnu cesta na groblju u Kozarcu od 139.870,00 kn sa PDV-om, te s ukupnom
cijenom ponude za Pristupnu cesta za parkiralište autobusa u Kozarcu u iznosu od 79.647,75
kn s PDV-om. Prema Odluci o odabiru najpovoljnije ponude i prihvaćenoj ponudi Izvođača
dana 03. prosinca 2018. godine sklopljen je ugovor s izvođačem radova. Rok za izvođenje
radova je do 31. prosinca 2018. godine.
6. Izgradnja kuće oproštaja u Grabovcu
Prvi postupak javne nabave - poništen
Na temelju čl.303. st. 1. Zakona o javnoj nabavi ( ˝Narodne novine˝, br.120/16) a
nakon provedenog postupka javnog otvaranja, te pregleda i ocjene ponuda, u otvorenom
postupku javne nabave JN 2/2018, 24. kolovoza 2018. godine donosim Odluku o poništenju
postupka javne nabave za Izgradnju kuće oproštaja u Grabovcu.
U otvorenom postupku javne nabave s predmetom Izgradnja kuće oproštaja u Grabovcu
procijene vrijednosti 1.000.000,00 kn +PDV, provedenom na osnovu čl. 86. st. 1. Zakona o
javnoj nabavi, Općina Čeminac, je kao javni naručitelj u „Elektroničkom oglasniku javne
nabave RH“ objavla Obavijest o nametanju br. 2018/S 0F2-0018568 temeljem koje je
pristigla 1(jedna) ponuda:
TEHNO-ELEKTRO d.o.o., Augusta Cesarca, Đakovo.
Sukladno navedenom, članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu proveli su postupak
javnog otvaranja te pregleda i ocjene ponuda, te predložili donošenje odluke o poništenju
postupka javne nabave budući da je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene
vrijednosti nabave.
Ponuda ponuditelja TEHNO-ELEKTRO d.o.o., Augusta Cesarca, Đakovo, odbija se temeljem
čl. 295. st. 1 i čl.3. st.13. Zakona o javnoj nabavi, budući da je riječ o neprihvatljivoj ponudi
jer je cijena ponude (2.559.623,56 kn s PDV-om) prelazi planirana, odnosno osigurana
novčana sredstva za nabavu (1.000.000,00 kn bez PDV-a) .
Tijekom postupka javne nabave nije bilo primjedbi niti je uložena žalba.
Drugi postupak javne nabave
Obavijest o nadmetanju dostavljena je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave
Republike Hrvatske 24. rujna 2018. godine, a obavljena je 25. rujna 2018. godine pod brojem
2018/S 0F2-0026132.
Do isteka roka za dostavu ponuda koji je bio 30. listopada 2018. godine u 13:00 sati ponudu
su dostavila 3 ponuditelja.
Od dostavljenih pravovremenih ponuda utvrđeno je za 1 (jednu) ponudu da je pravilna,
prihvatljiva i prikladna, te da za istu ne postoje obvezne osnove za isključenje gospodarskih
subjekata iz članka 251. i članka 252. Zakona, niti ostale osnove za isključenje gospodarskih
subjekata iz članka 254. Zakona, propisanih dokumentacijom o nabavi i to za ponudu
ponuditelja PRESING d.o.o., Osijek.
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Slijedom navedenoga, kao ekonomski najpovoljnija ponuda u otvorenom postupku javne
nabave male vrijednosti za izvođenje radova na izgradnji kuće oproštaja u Grabovcu odabrana
je ponuda ponuditelja PRESING d.o.o., Ružina 58/a, Osijek s cijenom ponude u iznosu od
1.665.237,80 kuna (bez PDV-a), odnosno 2.081.547,25 kuna (s PDV-om), te će se s
odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor.
Razlozi za odabir su: prihvatljiva ponuda s najvećim ostvarenim brojem bodova sukladno
utvrđenom kriteriju.
Tijekom postupka javne nabave nije bilo primjedbi niti je uložena žalba.
Dana 07. ožujka 2019. godine, Općina Čeminac i tvrtka PRESING d.o.o. sklopile su Ugovor
o izvođenju radova na izgradnji kuće oproštaja u Grabovcu.
Rok za izvođenje radova je 180 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Popis prijavljenih projekata

RB

Izvor natječaja

1

AGENCIJA ZA
PLAĆANJA U
POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I
RURALNOM
RAZVOJU

Naziv projekta

datum
podnošenja

Vrijednost
projekta

status

Ruralni razvoj:
Mjera 07, Podmjera
7.4, Tip operacije
7.4.1.
Provedba ulaganja:
Izgradnja
društvenog centra
AGENCIJA ZA
Ruralni razvoj:
PLAĆANJA U
Mjera 07, Podmjera
POLJOPRIVREDI, 7.4, Tip operacije
RIBARSTVU I
7.4.1.
RURALNOM
Provedba ulaganja:
RAZVOJU
Kuća oproštaja u
Grabovcu

10.09.2018.

3.

OSJEČKOBARANJSKA
ŽUPANIJA

20.09.2018.

112.500,00 Odobreno
56.000,00 kn

4.

OSJEČKOBARANJSKA
ŽUPANIJA

19.09.2018.

83.441,09 Odobreno
7.000,00 kn

5.

OSJEČKOBARANJSKA
ŽUPANIJA

20.09.2018.

36.536,03 Odobreno
11.000,00 kn

2.

Sufinanciranje
projektne
dokumentacije za
provedbu Mjera 07,
Podmjera 7.4
- Kuća oproštaja u
Grabovcu
Uređenje ruralnog
prostora:
Održavanje ruralne
infrastrukture na
Općine Čeminac otresišta
Uređenje ruralnog
prostora:
Održavanje ruralne
infrastrukture na
Općine Čeminac –
propusni mostovi

10.09.2018.

7.384.314,09 U obradi - na
inicijalnoj ranglisti na mjestu
broj 34,
raspoloživa
sredstva do
broja 85
1.375.000,00 Podnesen – na
inicijalnoj ranglisti na mjestu
broj 264,
raspoloživa
sredstva do
broja 85
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6.

OSJEČKOBARANJSKA
ŽUPANIJA

7.

OSJEČKOBARANJSKA
ŽUPANIJA

Uređenje ruralnog
prostora:
Uređenje otresnica
k.č.br. 725 k.o.
Kozarac i k.č.br.
640/1 k.o.
Grabovac
Ulaganje u
očuvanje kulturne
baštine i tradicije

15.11.2019.

67.894,13 Odobreno
20.000,00 kn

20.11.2018.

63.533,80 Odobreno
7.000,00 kn

Zapošljavanje
1. Zapošljavanje na određeno vrijeme
Kako bi održali kontinuitet i kvalitetu održavanja javnih površina na području Općine
Čeminac, a radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao vezano za održavanje,
čišćenje i uređenje javnih zelenih površina na području Općine Čeminac, pješačkih staza,
trgova, parkova, groblja, dječjih igrališta i prometnih površina, brige o čistoći u i oko objekata
u vlasništvu Općine Čeminac, zaposleno je ukupno 20 osoba. U razdoblju od 11. travnja do
31. listopada 2018. godine 10 osoba na poslovima komunalnog radnika, odnosno
na
poslovima pomoćnog komunalnog radnika u razdoblju od 06. kolovoza do 05. studenoga
2018. godine 10 osoba. Sredstva za plaće osigurana su u Proračunu Općine Čeminac.
2. Javni radovi
Sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisan je ugovor o sufinanciranju zapošljavanja u
javnom radu u visini od 100% troškova minimalne bruto plaće za:
- 8 radnika u programu Održavanje zelenih površina i briga o okolišu, 6 mjeseci, u
sufinanciranom razdoblju od 01. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine, u ukupno iznosu
od 174.404,22 kuna,
- 1 radnika u programu Održavanje zelenih površina i briga o okolišu, 6 mjeseci, u
sufinanciranom razdoblju od 01. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine, u ukupno iznosu
od 25.186,62 kuna,
- 3 radnika u programu Održavanje zelenih površina i briga o okolišu, 6 mjeseci, u
sufinanciranom razdoblju od 16. srpnja 2018. do 15. siječnja 2019. godine, u ukupno iznosu
od 75.962,82 kuna.
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Čeminac, 11. ožujka 2019. godine
Općinski načelnik
dr. Zlatko Pinjuh, spec.hitne medicine
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