ZAPISNIK
sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Čeminac održane dana 08. studenoga 2019. godine sa početkom
u 16,00 sati u Vijećnici Općine Čeminac u Čemincu, Matije Gupca 1
Nazočni vijećnici : Mario Kralj, Zdenko Jumić, Zdenko Kucelj, Martina Đurkin,
Ilija Domazet, Anita Cvitkušić, Jozo Grizelj, Boško Maravić,
Ivan Žulj, Ivan Rešetar, Matko Perković, Tomislav Furdi i Darko Novak
Nije nazočan: Ivica Martinić.
Ostali nazočni: općinski načelnik dr. Zlatko Pinjuh, spec. hitne medicine,
zamjenica općinskog načelnika Anuša Rešetar,
Ivana Viljevac –pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Matija Rešetar – voditelj poslova namještenika u Vlastitom pogonu
Ljiljana Bajčinovci – zapisničar.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Čeminac i utvrđuje nazočnost
13 vijećnika od ukupno 14 vijećnika Općinskog vijeća Općine Čeminac, te se mogu donositi pravovaljane
odluke i da sjednica može nastaviti sa radom.
Predsjednik Općinskog vijeća obavještava sve nazočne: Sjednica Općinskog vijeća Općine Čeminac se
snima.
Predsjednik predlaže slijedeći
DNEVNI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RED

Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Čeminac,
Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Čeminac,
Donošenje Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Čeminac,
Donošenje Odluke o nabavi drva za ogrjev,
Zamolbe za priznavanje prava na stipendiju temeljem podnijetog zahtjeva izvan roka,
Zamolbe za priznavanje prava na stipendiju - student ponavljač,
Informacija: Donošenje Odluke o visini naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta,
Informacija: Donošenje Pravilnika o uvjetima zapošljavanja u program pomoći starijim i nemoćnim
osobama s područja Općine Čeminac,
IZMJENE I DOPUNE DNEVNOG REDA
(vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni)

9. Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za Općinu Čeminac u 2018.godini,
10. Donošenje Proračuna Općine Čeminac za 2020. godinu
11. Slobodna riječ.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Čeminac daje na glasovanje Dnevni red sa predloženim
izmjenama i dopunama , te nakon glasovanja konstatira da je Dnevni reda usvojen sa 8 glasova 'za', 4
glasa protiv, te 1 suzdržanim glasom.

1

AD.1. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Čeminac
Predsjednik Općinskog vijeća poziva nazočne vijećnike da daju eventualne primjedbe ili dopune na
Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća. Primjedbi niti dopuna nema.
Predsjednik daje na glasovanje usvajanje Zapisnika, te konstatira da je Zapisnik sa 24. sjednice
Općinskog vijeća usvojen većinom sa 8 glasova 'za', 4 glasa protiv, te 1 suzdržanim glasom.

AD.2. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine
Čeminac
Predsjednik otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali Darko Novak, načelnik , Matko Perković, Ivan Žulj i Ivan Rešetar.
Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasovanje, te konstatira da
Općinsko vijeće Općine Čeminac većinom sa 8 glasova „za“, 4 glasa protiv, te 1 suzdržanim glasom,
donosi
ODLUKU
o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina
u vlasništvu Općine Čeminac
KLASA: 406-01/19-01/0025
URBROJ: 2100/05-03-19-1
Odluka se prilaže ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD.3. Donošenje Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine
Čeminac
Predsjednik otvara raspravu.
Ivan Žulj – Članak 2. , načelni odlučuje o stjecanju i otuđivanju imovine do 1.000.000,00 kn , mislim da
je to velika suma.
Matko Perković – članak 20. tiskarska greška „Kupnja nekretnina u korist Općine Vladislavci“.
Predsjednik daje na glasovanje Odluku na način da se ispravi tiskarska greška u članku 20, a ispravno
glasi „4. Kupnja nekretnina u korist Općine Čeminac“.
Općinsko vijeće Općine Čeminac većinom sa 8 glasova „za“, 4 glasa protiv, te 1 suzdržanim glasom,
donosi
ODLUKU
o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja
imovinom u vlasništvu Općine Čeminac
KLASA: 406-01/19-01/0024
URBROJ: 2100/05-03-19-1
Odluka se prilaže ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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AD.4. Donošenje Odluke o nabavi drva za ogrjev
Općinsko vijeće razmatra prijedlog te u nastavku većinom sa 8 glasova „za“, te 4 suzdržana glasa, donosi

ODLUKU
o nabavi drva za ogrjev
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Čeminac donosi Odluku o nabavi 100 m3 drva za ogrjev, za pomoć korisnicima
zajamčene minimalne naknade i socijalno ugroženim osobama s prebivalištem i boravištem na području
Općine Čeminac.
Članak 2.
Pomoć iz članka 1. ove Odluke ostvaruje samac ili kućanstvo korisnik zajamčene minimalne naknade i
socijalno ugrožena osoba koja se grije na drva, na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva za
ogrjev.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 406-01/19-01/0023
UR. BROJ: 2100/05-03-19-1
AD.5. Zamolbe za priznavanje prava na stipendiju temeljem podnijetog zahtjeva izvan roka
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Ivana Viljevac čita zamolbe.
Općinsko vijeće razmatra zamolbe za priznavanje prava na stipendiju, te u nastavku donosi:
1. Općinsko vijeće Općine Čeminac većinom sa 12 glasova „za“, te 1 suzdržanim glasom donosi
ODLUKU – odobrava se Marija Vlahović pravo na stipendiju.
2. Općinsko vijeće Općine Čeminac većinom sa 12 glasova „za“, te 1 suzdržanim glasom donosi
ODLUKU – odobrava se Elena Popović pravo na stipendiju.
AD.6. Zamolbe za priznavanje prava na stipendiju - student ponavljač
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Ivana Viljevac čita zamolbe:
1. Dario Huzanić, student 1. godine na Veleučilištu Luzern u Švicarskoj,
2. Ema Rogar
3. Vedran Babić
4. Dominik Bjelčević
U nastavku Općinsko vijeće većinom sa 12 glasova „za“, te 1 suzdržanim glasom donosi
ZAKLJUČAK - zatražiti potvrdu fakulteta o statusu studenta uz uvjet da ne mijenjaju studentski
program za narednu godinu.
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AD.7. Informacija: Donošenje Odluke o visini naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstanih
cesta
Uz poziv za sjednicu dostavljen je materijal za ovu točku dnevnog reda.
Izvjestitelj je općinski načelnik.
Matko Perković postavlja pitanje: koliko paušalno, kako ćete izračunati paušalnu naknadu, koliko
puta planiramo ići, ako manje od planiranog da li ću dobiti povrat sredstava, po prometnom znaku krši se
Zakon.
AD.8. Informacija: Donošenje Pravilnika o uvjetima zapošljavanja u program pomoći starijim i
nemoćnim osobama s područja Općine Čeminac
Uz poziv za sjednicu dostavljen je materijal za ovu točku dnevnog reda.
Izvjestitelj je općinski načelnik.
Pitanja niti primjedbi nema.
AD.9. Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općinu Čeminac u 2018. godini
Pod ovom točkom dnevnog reda Općinsko vijeće Općine Čeminac većinom sa 8 glasova „za“, te 5
suzdržanih glasova, donosi
IZVJEŠĆE
o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za Općinu Čeminac u 2018. godini
KLASA: 940-04/19-01/0001
URBROJ:2100/05-03-19-1
Izvješće se prilaže ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD.10. Donošenje Proračuna Općine Čeminac za 2020. godinu
Predsjednik otvara raspravu.
Matko Perković postavlja pitanje zašto se ponovo donosi Proračun.
Obrazlaže općinski načelnik.
Ivan Žulj predlaže za sufinanciranje rada NK Mladost i NK Međimurec 250.000,00 kuna.
Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog Odluke na glasovanje, te konstatira da
Općinsko vijeće Općine Čeminac većinom sa 8 glasova „za“, 3 glasa protiv, te 2 suzdržana glasa, donosi
Proračun Općine Čeminac za 2020. godinu
Članak 1.
Proračun Općine Čeminac iskazuje se u općem i posebnom dijelu Proračuna.
Članak 2.
Proračun Općine Čeminac za 2020. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Čeminac, a
stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine.
Donošenjem ovog Proračuna prestaje važiti donesen Proračun Općine Čeminac KLASA: 400-06/1901/0001, URBROJ: 2100/05-03/19-1 (Službeni glasnik Općine Čeminac broj 8/19).
KLASA: 400-06/19-01/0001
UR.BROJ: 2100/05-03/19-11
Proračun se prilaže ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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AD. 11. Slobodna riječ
Ivan Žulj – Grad Beli Manastir je osigurao sredstva iz fondova EU.
Matko Perković – Zahtjev Ministarstva uprave da se žurno i bez odgode dostavi dokumentacija i
očitovanje (dijeli presliku dopisa Ministarstva uprave vijećnicima)
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Ivana Viljevac čita Zamolbu Dijane Domitrek za otpis
potraživanja za komunalnu i vodnu naknadu.
U nastavku Općinsko vijeće jednoglasno sa 13 glasova „za“, donosi ODLUKU o otpisu potraživanja za
komunalnu i vodnu naknadu na ime Višnja Domitrek i Dijana Domitrek iz Grabovca, Ulica F. Poturica
23 temeljem Zamolbe od 11. travnja 2019. godine.
Matko Perković – postavlja pitanje zahtjeva Gospodarstva Jumić d.o.o. za sufinanciranje kredita.
Načelnik odgovara da je potrebno dopuniti dokumentaciju.

Budući da više nije bilo pitanja, a Dnevni red iscrpljen, predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu
u 16.48 sati.
KLASA: 021-05/19-01/0008
URBROJ: 2100/05-03-19-2
Čeminac, 08. studenoga 2019. godine

Zapisničar
Ljiljana Bajčinovci

Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Kralj
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