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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: siječanj – lipanj 2019. 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 izvršenju proračuna, 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.
Izbori - provedeni su:
1. Izbori za članice/članove vijeća mjesnih odbora Općine Čeminac su održani dana 20.
siječnja 2019. godine,
2. Izbori članova vijeća nacionalnih manjina i izbore predstavnika nacionalnih manjina u
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 5. svibnja 2019. godine
3. Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske 26. svibnja 2019.
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za
područje Općine Čeminac (Službeni glasnik Općine Čeminac broj 4/19)
Temeljem odredbe članka 29. st. 9. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj
20/18 i 115/18) Ministarstvo poljoprivrede daje Suglasnost na Program raspolaganja
poljoprivrednim zemljštem u vlasništu Republike Hrvatske za područje Općine Čeminac,
KLASA:945-01/18-01/785, URBROJ:525-07/1789-19-6, dana 13. ožujka 2019. godine, kojeg je
Općinsko vijeće Općine Čeminac donijelo na 16. sjednici održanoj 30. studenog 2018. godine,
KLASA: 320-02/18-02/0002; URBROJ: 2100/05-03-18-25.
Zaštita socijalnog standarda stanovništva;
Temeljem Odluke o zaštiti socijalnog standarda stanovništva Općine Čeminac za 2019. godinu
realiziraju se oblici pomoći kroz 10 osnovnih programa:
1. pomoć za stanovanje;
2. pomoć u podmirenju troškova školovanja;
3. jednokratne prigodne pomoći;
4. jednokratne pomoći;
5. potpora za opremu novorođenog djeteta;
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6. jednokratna pomoć u slučaju poplava, požara i drugih teških socijalnih stanja
7. subvencioniranje stambenih kredita
8. subvencioniranje troškova plinske instalacije i priključenja na općinski plinovod
9. subvencioniranje stambenih kredita podignutih u švicarskim francima
10. subvencioniranje školovanja-studiranja za stjecanje zvanja odgojitelja predškolske djece.
Predškolski odgoj – Dječji vrtić Ivančica
Općina Čeminac kao osnivač financira redovan rad dječjeg vrtića.
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 projekti
1. U postupku bagatelne nabave procijenjene vrijednosti 500.000,00 kuna bez PDV-a, koja se
vodi pod evidencijskim brojem BNV 1/2019, za nabavu radova – rekonstrukcija otresnice na k.č.
br. 661, k.o. Grabovac odabire se kao najpovoljnija ponuda tvrtke MIJO D.O.O iz Osijeka,
Koldvorska 148a,OIB: 02717422650, s cijenom ponude u iznosu od 141.404,00 kn bez PDV-a,
odnosno ukupnom cijenom ponude od 176.755,00 kn sa PDV-om.
2. U postupku bagatelne nabave procijenjene vrijednosti 500.000,00 kuna bez PDV-a, koja se
vodi pod evidencijskim brojem BNV 3/2019, za nabavu radova – nerazvrstana cesta u Čemincu,
ulica grada Vukovara odabire se kao najpovoljnija ponuda tvrtke Gravia d.o.o. iz Osijeka,
Gunduličeva 65 ,OIB: 80381365828, s cijenom ponude u iznosu od 236.187,50 kn bez PDV-a,
odnosno ukupnom cijenom ponude od 295.234,38 kn sa PDV-om.
3. U postupku bagatelne nabave procijenjene vrijednosti 500.000,00 kuna bez PDV-a, koja se
vodi pod evidencijskim brojem BNV 4/2019, za nabavu radova – nerazvrstana cesta u Grabovcu,
Nova ulica odabire se kao najpovoljnija ponuda tvrtke Gravia d.o.o. iz Osijeka, Gunduličeva 65,
OIB: 80381365828, s cijenom ponude u iznosu od 145.809,00 kn bez PDV-a, odnosno ukupnom
cijenom ponude od 182.261,25 kn sa PDV-om.
Zapošljavanje
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1. Zapošljavanje na neodređeno vrijeme :
- U Narodnim novinama objavljen je javni natječaj dana 13. ožujka 2019. godine za prijam u službu
Općine Čeminac na radno mjesto: viši referent za komunalnu infrastrukturu – 1 izvršitelj na
neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
- U Narodnim novinama objavljen je javni natječaj dana 10. svibnja 2019. godine za imenovanje
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čeminac – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
na puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
- U Narodnim novinama objavljena je dopuna javnog natječaja dana 13. svibnja 2019. godine.
Rok za podnošenje prijave osam dana od objave dopune javnog natječaja u Narodnim novinama
(zaključno do 23. svibnja 2019. godine).
2. 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 17 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme na 6
mjeseci.

3. 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:
- 10 radnika u programu Održavanje zelenih površina i briga o okolišu, 6 mjeseci, u
sufinanciranom razdoblju od 20. svibnja 2019. do 19. studenoga 2019. godine, u ukupno iznosu
od 264.476,70 kuna.
4. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisan je ugovor o sufinanciranju stručnog
osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za jednu polasnicu, koja će stručno
osposobljavanje obavljati u sufinanciranom razdoblju od 03. lipnja 2019. godine do 02. lipnja
2020. godine.

KLASA:022-02/19-01/0002
URBROJ:2100/05-02-19-1
Čeminac, 02. rujna 2019. godine
Općinski načelnik
dr. Zlatko Pinjuh, spec.hitne medicine, v.r.
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Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15),
članak 10 stavak 1., točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10),
i članka 30. Statuta Općine Čeminac („Službeni glasnik Općine Čeminac“ broj 1/18), Općinsko
vijeće Općine Čeminac na svojoj 22. sjednici održanoj 06. rujna 2019. godine, donosi

ODLUKU
o zaduženju Općine Čeminac
Članak 1.
Općina Čeminac zadužuje se za kapitalni projekt Izgradnja Sportsko-rekreacijskog centra
Grabovac u iznosu od 15.000.000,00 kuna (petnaestmilijunakuna).
Članak 2.
Banka kreditor je Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), Zagreb, Stossmayerov trg 9.
Članak 3.
Općina Čeminac zadužuje se po slijedećim uvjetima:
a) Iznos kredita: 15.000.000,00 kuna (petnaestmilijunakuna) s PDV-om.
b) Naziv projekta: Izgradnja Sportsko-rekreacijskog centra Grabovac.
c) Krajnji rok korištenja: 30.06.2022. godine.
d) Rok i način otplate: 10 godina, sa počekom 2 godine, otplata u 40 jednakih uzastopnih
tromjesečnih
rata koje dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu od kojih prva rata dospijeva na naplatu 30.09.
2024.
e) Kamatna stopa: 1,75 % godišnje, fiksna (III skupina).
Na obračun se primjenjuje proporcionalna metoda obračuna prema kojoj godina ima 360 dana,
a dani u
mjesecu obračunavaju se prema kalendaru.
f) Zatezna kamata: U skladu s važećom Odlukom o kamatnim stopama HBOR-a, promjenjiva.
g) Interkalarna kamata: U razdoblju korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita obračunat će se
kamata po metodi i u visini redovne kamate. Kamate se obračunavaju i naplaćuju kvartalno.
h) Naknada za obradu zahtjeva: HBOR će Korisniku kredita, jednokratno, prije ili istovremeno s
prvim
korištenjem kredita naplatiti naknadu u visini 0,5% na iznos odobrenog kredita.
i) Naknada za rezervaciju sredstava: Nema.
j) Instrumenti osiguranja plaćanja: Mjenice i zadužnice.
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Članak 4.
Ovlašćuje se načelnik Općine Čeminac da zaključi s kreditorom Ugovor o kreditu nakon
dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na kreditno zaduženje Općine Čeminac.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Čeminac“.
KLASA:403-02/19-01/0001
UR.BROJ:2100/05-03-19-1
Čeminac, 06. rujna 2019. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Kralj, v.r.
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Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15) i
članka 30. Statuta Općine Čeminac („Službeni glasnik“ Općine Čeminac broj 1/2018 i 2/2018),
Općinsko vijeće Općine Čeminac, na 22. sjednici održanoj dana 06. rujna 2019. godine,
donijelo je
ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE ČEMINAC
ZA 2019. GODINU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje sadržaj Proračuna Općine Čeminac za 2019. godinu (u
daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, uravnoteženje Proračuna i preraspodjela
sredstava Proračuna, upravljanje imovinom, izvještavanje te druga pitanja.
II. SADRŽAJ PRORAČUNA
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika proračunskih
sredstava iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine povezane s
programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.
Račun prihoda i rashoda Proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj
klasifikaciji. Prihode čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i
naknada, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Rashode čine rashodi za
zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima i
kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, ostali rashodi i rashodi za nabavu
nefinancijske imovine.
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci
za financijsku imovine i otplatu kredita i zajmova.
Prihodi, primici, rashodi i izdaci Proračuna iskazani su prema organizacijskoj,
ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj proračunskoj klasifikaciji te izvorima
financiranja.
Članak 3.
U Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja planirani su svi prihodi i primici te
rashodi i izdaci koje općinska tijela i općinski proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem
poslova iz svoga djelokruga u skladu s propisima i drugim aktima.
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III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA TE UPLATE U PRORAČUN
Članak 4.
Upravna tijela i proračunski korisnici Općine odgovorni su za potpunu i pravodobnu
naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje
svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim
propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.
Upravna tijela Općine jesu Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti,
Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarstvo te Upravni odjel za proračun i financije.
Proračunski korisnik Općine je Dječji vrtić „Ivančica“ Čeminac.
Prihodi od naknade za boravak djece u dječjem vrtiću što ih od roditelja naplaćuje Dječji
vrtić „Ivančica“ Čeminac ne uplaćuju se u Proračun nego direktno na račun vrtića.
Prihodi i primici uplaćeni u Proračun do kraja tekuće godine prihod su proračuna tekuće
godine.
Članak 5.
Namjenski prihodi i primici Proračuna i općinskih proračunskih korisnika jesu pomoći,
donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu
Općine i općinskih proračunskih korisnika, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od
zaduživanja.
Prihodi i primici iz stavka 1. ovog članka uplaćuju se u Proračun i koriste isključivo za
namjene utvrđene planom.
Članak 6.
Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u tekućoj godini prenose se u sljedeću
proračunsku godinu.
Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano
Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno
raspoloživih sredstava.
Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene
mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno
prenesenih sredstava.
Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se
izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih
sredstava.
Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i
namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili
projektima u Proračunu.
Za opseg prenesenih prihoda iz stavka 1. ovog članka povećat će se plan Proračuna i
financijski plan proračunskog korisnika za tekuću godinu.
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RASHODI I IZDACI PRORAČUNA TE ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
Članak 7.
Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama u
razdoblju od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine.
Proračunska sredstva se mogu koristiti samo za namjene utvrđene Proračunom i do visine
utvrđene Proračunom.
Ukoliko se pojedine proračunske pozicije ne budu mogle izvršavati zbog nedovoljno
planiranih rashoda, a na drugim pozicijama se pojave uštede, ovlašćuje se Općinski načelnik da
sukladno članku 46. stavak 2. Zakona o proračunu može vršiti preraspodjelu sredstava, s tim da
se tom prilikom ne može mijenjati ukupan iznos rashoda utvrđenih Proračunom.
Općinski načelnik će o izvršenoj preraspodjeli izvijestiti Općinsko vijeće u rokovima za
podnošenje polugodišnjeg financijskog izvještaja i Godišnjeg obračuna Proračuna.
Rashodi Proračuna za koje je obveza nastala u 2019. godini rashodi su Proračuna za
2019. godinu, neovisno o plaćanju.
Članak 8.
Aktivnosti i projekti za koje su sredstva bila osigurana u proračunu 2018. godine, a koji
nisu izvršeni u 2018. godini do visine utvrđene Proračunom, mogu se izvršavati u 2019. godini
do iznosa neutrošenih sredstava.
Članak 9.
Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj
ispravi kojom se dokazuje nastanak obveze.
Nalogodavac mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja
proizlazi iz knjigovodstvene isprave.
Članak 10.
Sredstva za korisnike Proračuna Općine Čeminac za 2019. godinu doznačivat će se
korisnicima prema dinamici pritjecanja sredstava u Proračun, po Odluci Općinskog načelnika.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u planiranim iznosima i planiranoj dinamici
tijekom godine, prednost u podmirivanju izdataka imat će sredstva za redovitu djelatnost
upravnih odjela Općine, te tekuće otplate glavnice duga s pripadajućim kamatama.
IV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA
Članak 11.
Ako tijekom proračunske godine dođe do znatnije neusklađenosti u ostvarivanju
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planiranih prihoda i/ili primitaka te rashoda i/ili izdataka Proračun se mora uravnotežiti
izmjenama i dopunama Proračuna.
Članak 12.
Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar proračunskih stavaka
pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela najviše do 5% rashoda i izdataka planiranih na
proračunskoj stavci koja se umanjuje.
Općinski načelnik izvješćuje Općinsko vijeće o odobrenoj preraspodjeli sredstava uz
polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna.
V. UPRAVLJANJE IMOVINOM
Članak 13.
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.
Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući
načela sigurnosti i likvidnosti. Ugovor o oročavanju sklapa Općinski načelnik.
Članak 14.
Općinski načelnik može na zahtjev dužnika, u skladu s propisima i uz primjereno
osiguranje duga te s pripadajućim kamatama i troškovima postupka, odgoditi plaćanje ili odobriti
obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti podmirenja duga.
Općinski načelnik može, u skladu s propisima, otpisati ili djelomično otpisati
potraživanje.
VI. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA
Članak 15.
Općina se može dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem
vrijednosnih papira za namjene i uz uvjete u skladu s propisima.
Općina se može kratkoročno zadužiti za premošćivanje jaza nastalog zbog različite
dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.
Članak 16.
Ugovor o kratkoročnom zaduživanju sklapa načelnik na osnovi Odluke o kratkoročnom
zaduživanju. Općina Čeminac može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira
iz proračuna, a koju potvrdi predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ugovor o dugoročnom zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog proračuna, uz
prethodno mišljenje ministra financija i suglasnost Vlade.
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Općina će se u 2019 godini dugoročno zadužiti za 15.000.000,00 kuna za financiranje Izgradnje
Sportsko rekreacijskog centra Grabovac.
Očekivani iznos ukupnog duga po preuzetim dugoročnim kreditnim zaduženjima na kraju
proračunske godine, odnosno na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi 25.395.796,42 kuna.

VII. IZVJEŠTAVANJE
Članak 17.
Odsjek za financije i proračun dostavlja Općinskom načelniku polugodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine do 5. rujna tekuće
proračunske godine.
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Čeminac na donošenje polugodišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine.
Članak 18.
Odsjek za financije i proračun dostavlja Općinskom načelniku godišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Čeminac na donošenje godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 19.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o izvršavanju Proračuna Općine
Čeminac za 2019. godinu, KLASA:400-06/18-01/000, URBROJ:2100/05-03-18-2, donijeta 30.
studenoga 2018. godine (Službeni glasnik Općine Čeminac broj 11/18).
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Čeminac“.
KLASA: 400-06/18-01/0002
URBROJ: 2100/05-03-19-13
U Čemincu, 06. rujna 2019. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Kralj, v.r.
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Na temelju članka 29. Statuta Općine čeminac (Službeni glasnik Općine Čeminac broj: 1/2018)
Općinsko vijeće Općine Čeminac, na svojoj 22. sjednici održanoj dana 06. rujna 2019. godine
donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o zaštiti socijalnog standarda stanovništva
Općine Čeminac
Članak 1.
U članku 13. Odluke o zaštiti socijalnog standarda stanovništva Općine Čeminac od 16. ožujka
2019. godine KLASA: 550-01/19-01/0001, URBROJ:2100/05-03-19-1 („Službeni glasnik“
Općine Čeminac broj 03/2019 ) u dijelu članka koji govori o sufinaciranju troškova nabave
udžbenika za učenike osnove škole mijenjaju se i glasi:
„sufinanciranje troškova nabave školske opreme za učenike osnovnih škola u iznosu od 400,00
kuna“
Članak 2.
U članku 13. Odluke o zaštiti socijalnog standarda stanovništva Općine Čeminac od 16. ožujka
2019. godine KLASA: 550-01/19-01/0001, URBROJ:2100/05-03-19-1 („Službeni glasnik“
Općine Čeminac broj 03/2019 ) u dijelu članka koji govori o sufinaciranju troškova prijevoza
učenika srednjih škola i studenata mijenjaju se i glasi:
„sufinaciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata s područja Općine
Čeminac“
Članak 3.
U ostalom tekstu Odluka o zaštiti socijalnog standarda stanovništva Općine Čeminac od 16.
ožujka 2019. godine KLASA: 550-01/19-01/0001, URBROJ:2100/05-03-19-1(„Službeni
glasnik“Općine Čeminac broj 03/2019 ) ostaje nepromijenjena.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavljuje se u Službenom
glasniku Općine Čeminac.
KLASA: 550-01/19-01/0001
URBROJ: 2100/05-03-19-2
Čeminac, 06. rujna 2019. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Kralj, v.r.
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Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01,
106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15, 123/17) , članka 30.
Statuta Općine Čeminac ('Službeni glasnik' Općine Čeminac 1/18, 2/18)), te članka 14. Odluke o
zaštiti socijalnog standarda stanovništva Općine Čeminac ('Službeni glasnik' Općine Čeminac
3/19), Općinsko vijeće Općine Čeminac, na 22. sjednici održanoj dana 06. rujna 2019. godine,
donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola
i prijevoza studenata
s područja Općine Čeminac
Članak 1.
ODOBRAVA se sufinanciranje troškova prijevoza za učenike srednjih škola s područja Općine
Čeminac i to za:
1. prijevoz željeznicom - putem prijevoznika HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Zagreb, od 09. rujna
2019. godine do 31. prosinca 2019. godine, na relaciji Čeminac - Osijek i Čeminac - Beli
Manastir;
2. prijevoz autobusom - od 09. rujna 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine, na
relaciji Čeminac - Beli Manastir, Čeminac - Osijek, Grabovac - Beli Manastir, Grabovac Osijek, Kozarac - Beli Manastir, Kozarac - Osijek, Novi Čeminac - Beli Manastir i Novi
Čeminac - Osijek.
Članak 2.
Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola utvrđuje se u visini od 17,5% cijene
mjesečne karte.
Članak 3.
ODOBRAVA se sufinanciranje troškova prijevoza za sve studente s područja Općine Čeminac i
to za:
1. prijevoz željeznicom - putem prijevoznika HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Zagreb,
od 01. listopada 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine, na relaciji Čeminac –
Osijek;
2. prijevoz autobusom - od 01. listopada 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine, na
relaciji Čeminac - Osijek, Grabovac - Osijek, Kozarac - Osijek i Novi Čeminac - Osijek.
Članak 4.
Sufinanciranje troškova prijevoza studenata utvrđuje se u visini od 40% cijene mjesečne karte.
Sufinanciranje troškova prijevoza studenata utvrđuje se u visini od 40% stvarnih troškova
javnog prijevoza koji ne koriste subvenciju troškova iz članka 3. ove Odluke.
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Članak 5.
O sufinanciranju troškova prijevoza s prijevoznicima će se zaključiti poseban Ugovor.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Čeminac.
KLASA: 402-07/19-01/0002
UR. BROJ: 2100/05-03-19-1
U Čemincu, 06. rujna 2019. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Kralj, v.r.
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Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe („Narodne novine“, broj 29/19), te članka 30. Statuta Općine Čeminac
(„Službeni glasnik Općine Čeminac“, broj 01/18, i 02/18) Općinsko vijeće Općine Čeminac
na 22. sjednici održanoj dana 06. rujna 2019. godine donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača
zastupljenih uOpćinskom vijeću Općine Čeminac za
2019. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Čeminac za 2019.
godinu, a koja su osigurana u Proračunu Općine Čeminac za 2019. godinu.
Članak 2.
Sredstva se raspoređuju na način da se utvrđuje jednaki iznos sredstava za svakog
člana u Općinskom vijeću Općine Čeminac (u daljnjem tekstu: Općinskog vijeća) tako da
pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju
dobivenih mjesta članova u Općinskom vijeću prema konačnim rezultatima izbora za
članove Općinskog vijeća.
Za člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama, nezavisnim
vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa.
Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 1.000,00 kn.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se dodatno
naknada u iznosu 100,00 kn.
Članak 4.
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva
osigurana u Proračunu Općine Čeminac za 2019. godinu na način utvrđen u članku 2. ove
Odluke u godišnjem iznosu kako slijedi:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
10 članova (8 članova x 1.000,00 + 2 članice x 1.100,00 kn)
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI –
HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

10.200,00 kuna
3.000,00 kuna

3 člana (3 člana x 1.000,00 kn)
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Članak 5.
Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuju se na žiroračun političke stranke
odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača,
tromjesečno u jednakim iznosima, a o broju žiro računa za doznaku sredstava, nadležno
tijelo političke stranke je dužno pisano obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine
Čeminac.
Članak 6.
Političkoj stranci se u tijeku godine mogu povećati ili smanjiti predviđena sredstva
ukoliko dođe do promjene broja članova te političke stranke podzastupljenog spola, koje ta
stranka ima u Općinskom vijeću Općine Čeminac.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Čeminac.“
KLASA: 402-01/19-01/04
URBROJ: 2100/05-03-19-1
Čeminac, 06. rujna 2019. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Kralj, v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Čeminac („Službeni glasnik“ Općine Čeminac broj: 1/2018),

Općinsko vijeće Općine Čeminac, na 22. sjednici održanoj dana 06. rujna 2019. godine, donosi

ODLUKU
o preuzimanju obveza podmirenja
pravosudnih troškova načelnika Općine Čeminac
I.
Općinsko vijeće donosi Odluku o podmirenju obveza pravosudnih troškova načelnika Općine Čeminac.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Čeminac.

KLASA: 022-02/19-01/0004
URBROJ:2100/05-03-19-1
Čeminac, 06. rujna 2019. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Kralj, v.r.

Izdaje: Općina Čeminac
Za izdavača: dr.Zlatko Pinjuh, spec.hitne medicine - Općinski načelnik Općine Čeminac
Tisak: Općina Čeminac
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