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Službeni glasnik Općine Čeminac

broj:8/2020

Na temelju članka 30. Statuta Općine Čeminac (Službeni glasnik Općine Čeminac
1/2018) i članka 24. Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik), Općinsko Vijeće
Općine Čeminac, na 34. sjednici dana 24. srpnja 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o prekomjernoj uporabi nerazvrstanih cesta
Članak 1.
U skladu sa odredbom članka 23. Odluke o nerazvrstanim cestama od dana 09.
kolovoza 2019. godine KLASA: 340-01/19-01/0002, URBROJ: 2100/05-03-19-1 utvrđuje se
iznos naknade za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstanih cesta i javno prometnih
površina za pravne i fizičke osobe u obavljanju čije djelatnosti dolazi do prekomjerne uporabe
nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina.
Prekomjerna uporaba nerazvrstanih cesta podrazumijeva njihovu uporabu iznad vrijednosti
prometnog opterećenja, odnosno dozvoljenu ukupnu masu teretnih vozila na području Općine
Čeminac. Visina naknade za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstane ceste i javnih
prometnih površina po km iznosi:
R.br. Prekoračenje mase vozila (od dozvoljenih
7,5t ukupne mase)
1.
od1 do 4 tona
2.
od 5 do 9 tona
3.
od 10 do 14 tona
4.
od 15 do 19 tona
5.
od 20 do 29 tona
6.
od 30 tona

Naknada u kn po jednokratnom korištenju
nerazvrstane ceste
10,00 kuna
15,00 kuna
25,00 kuna
30,00 kuna
35,00 kuna
45,00 kuna

Prekoračenje mase vozila čije vrijednosti završavaju ispod 0,5 tona zaokružuju se
najmanju vrijednost, a prekoračenje mase vozila čije vrijednosti završavaju iznad 0,5 tona
zaokružuju se na veću vrijednost.
Pri izračunu ukupnog broja kilometara, svaki započeti kilometar prijevoza uzima se kao puni
kilometar.
Članak 2.
Korisnici nerazvrstanih cesta kojima upravlja Općina Čeminac mogu izvršiti i
paušalno godišnje plaćanje naknade za prekomjerno opterećenje nerazvrstenih cesta ovisno o
broju vozila i ukupnoj masi prekoračenja iznad 7,5 tona. Na taj način se olakšava korištenje
nerazvrstanih cesta svim onima koji svoju aktivnost obavljaju koristeći nerazvrstane ceste
gotovo svakodnevno.
Članak 3.
Sukladno odredbama članka 24. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik
Općine Čeminac broj 6/18), visina naknade za zauzimanje nerazvrstane ceste, utvrđuje se
kako slijedi:
1. visina naknade za zauzimanje nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina u
svrhu deponiranja materijala, ogrjevnog drveta i slučno, u vremenu od 30 dana po m2 na dan
iznosi:
Zauzimanje do 30 dana (kn/m2 dnevno)
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Zona
Naknada (kn)

1.
2,00 kuna
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2.
1,00 kuna

Za zauzimanje površine u trajanju više od 30 dana jedinična naknada se povečava za
10%. Deponiranje drva za ogrjev prvih osam dana se ne naplaćuje.
2. Iznimno od točke 1. Ovog članka, visina naknade za zauzimanje nerazvrstanih cesta
i javnih prometnih površina kod izgradnje i rekonstrukcije stambenih, poslovnih i drugih
objekata (u pravilu za formiranje gradilišta) iznosi:
Za rekonstrukciju i izgradnju stambenih i poslovnih objekata (kn/m2 mjesečno)
Zona
1.
2.
Naknada (kn)
20,00 kuna
15,00 kuna
Za zauzimanje u trajanju više od tri mjeseca, jedinična naknada se povećava za 30%.
Pri izračunu broja mjeseci u nepunom mjesecu zauzimanju, više od 15 dana računa se kao
puni mjesec.
3. Iznimno iz točke 1. i 2. ovog članka, visina naknade za zauzimanje nerazvrstanih
cesta i javnih prometnih površina na području Općine Čeminac u I. i II. zoni za postavljanje
zaštitne skele i nadstrešnice u trajanju od 3 mjeseca iznosi 20,00 kuna po m2 zauzete površine
mjesečno.
Za zauzimanje u trajanju višem od tri mjeseca jedinična naknada se povećava za 10%.
Pri izračunu broja mjeseci u nepunom mjesecu zauzimanja, više od 15 dana računa se
kao puni mjesec.
4. u slučaju prekoračenja roka iz točke. 1. Ovog članka, naknada se povećava za 100%
za svaki dan prekoračenja, odnosno naknada iz točke 2. I 3. Ovog članka, povećava se za
100% za svaki mjesec prekoračenja.
5. Zone unutar Općine Čeminac definirane su i utvrđene Odlukom o komunalnom
doprinosu.
Članak 4.
Sukladno odredbama članka 25. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik
Općine Čeminac broj 6/18), visina naknade za prekopavanje nerazvrstanih cesta, utvrđuje se
kako slijedi:

RB.
1.
2.

3.

Ukupna površina prekopa u m2
Zastori
Do 150
150-500
Jedinična naknada površine prekopa (kn/m2)
Asfaltni
25,00 kn
20,00 kn
Betonski,
20,00 kn
15,00 kn
granitne kocke i
sl.
Ostale
10,00 kn
5,00 kn
neuređene
i

Više od 500
10,00 kn
6,00 kn

1,50 kn
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zelene

Članak 5.
Ako je nerazvrstana cesta izložena povećanom opterećenju iz članka 1. ove Odluke
pravne ili fizičke osobe u vezi s čijim djelatnostima dolazi do njene prekomjerne uporabe
(nadalje: Korisnici), dužne su podnijeti zahtjev Općini Čeminac za dobivanje dozvole i
suglasnoti za prekomjernu uporabu ceste te platiti naknadu za prekomjernu uporabu ceste
(nadalje: Naručitelj).
Isto se odnosi i za namjeru zauzimanja odnosno prekopa javne površine.
Članak 6.
Zahtjev iz članka 4. stavka 1. ove Odluke mora sadržavati:
- Kratak opis djelatnosti odnosno namjeru korisnika,
- Podatke o planiranoj ukupnoj masi koja se prevozi u određenom vremenskom
razdoblju, izrađeno u tonama (prometna dozvola ili drugi dokument)
Članak 7.
Zahtjev iz članka 4. stavka 2. ove Odluke mora sadržavati:
- Mjesto i vrijeme izvođenja radova,
- Kratak opis namjere i svrhe korisnika za zauzimanje/prekop nerazvrstane ceste
- Prilog (prometno rješenje i sl. ) ukoliko su isti potrebni.
Članak 8.
Rješnje o odobrenju za prekomjernu uporabu javne ceste, izdaje Jedinstveni upravni
odjel Općine Čeminac.
Članak 9.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Čeminac“.

KLASA: 340-01/20-01/0002
URBROJ:2100/05-03-20-1
Čeminac, 24. srpnja 2020. godine

Općinsko vijeće Općine Čeminac
Mario Kralj, v.r.
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Na temelju članka 96. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19, 98/19), i članka 7. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ , broj 24/11,
61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 – Odluka Ustavnog suda Republike
Hrvatske, 96/16 i 70/17), te članka 29. Statuta Općine Čeminac („Službeni glasnik
Općine Čeminac“, broj 01/18, i 02/18) Općinsko vijeće Općine Čeminac na 34. sjednici
održanoj 24. srpnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe
birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Čeminac za 2020. 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 2020. godinu, a koja su osigurana u Proračunu Općine Čeminac za 2020. 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 razmjerno
broju njezinih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja 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 2020. 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
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3 člana (3 člana x 1.000,00 kn)
HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE
- HDSSB
1 član (1 član x 1.000,00 kn)
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1.000,00 kuna

Članak 5.
Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuju se na žiro račun 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.
Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o raspoređivanju sredstava
za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Čeminac za 2020. godinu KLASA:402-01/20-01/0002,
URBROJ: 2100/05-03-20-1, od 05. ožujka 2020. godine.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Čeminac.“
KLASA:402-01/20-01/0002
URBROJ: 2100/05-03-20-3
Čeminac, 24. srpnja 2020. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Kralj, v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Čeminac („Službeni glasnik“ Općine Čeminac broj
1/18, 2/18, 10/19) Općinsko vijeće Općine Čeminac na svojoj 34. sjednici održanoj dana
24. srpnja 2020. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju financijskog izvješća Općine Čeminac
za razdoblje: 1. siječnja 2020. – 30. lipnja 2020. godine

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Čeminac usvaja Financijsko izvješće Općine Čeminac za razdoblje:
01. siječnja 2020. – 30. lipnja 2020. godine.
Članak 2.
Tekst Financijskog izvješća Općine Čeminac za razdoblje: 01. siječnja 2020. – 30. lipnja
2020. godine sastavni je dio ovog Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čeminac“.

KLASA:400-04/20-01/0002
URBROJ:2100/05-03-20-2
Čeminac, 24. srpnja 2020. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Kralj, v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Čeminac ('Službeni glasnik' Općine Čeminac broj: 1/18,
2/18), Općinsko vijeće Općine Čeminac, na 34. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2020.
godine , donosi
ODLUKU
o prekoračenju po žiro-računu

I.
Općinsko vijeće donosi odluku o odobrenju prekoračenja po žiro računu Općine Čeminac u
iznosu do 2.000.000,00 kuna.
II.
Ovlašćuje se općinski načelnik za poduzimanje svih radnji potrebnih za ugovaranje nastavka
navedenog prekoračenja po žiro-računu Općine Čeminac.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 402-01/20-01/0003
UR.BROJ: 2100/05-03-20-1
Čeminac, 24. srpnja 2020. 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, 2//2018), Općinsko vijeće Općine Čeminac, na 34. sjednici održanoj dana 24. srpnja
2020. godine, donosi
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O ZAŠTITI SOCIJALNOG STANDARDA
OPĆINE ČEMINAC
Članak 1.
Mijenja se članak 23. Odluke o zaštiti socijalnog standarda stanovništva Općine
Čeminac od 25. studenoga 2019. godine, KLASA: 550-01/19-01/0004, UR.BROJ: 2100/0503-19-1( „Službeni glasnik“ Općine Čeminac broj: 12/2019, 1/2020, 3/2020) na način da se
dodaje:
- točka e) koja glasi: da podnositelj zahtjeva za nekretninu koju kupuje nije već koristio
subvenciju (državnu, županijsku, i sl.)
- stavak 2. koji glasi:
Obustavlja se subvencija stambenih kredita korisnicima subvencije stambenog kredita
Općine Čeminac za kupnju nekretnina na području Osječko-baranjske županije, za kupovinu
nekretnine za koju je već korištena subvencija (državna, županijska, i sl.) za istu osobu koja
je korisnik subvencije stambenog kredita Općine Čeminac za kupnju nekretnina na području
Osječko-baranjske županije.
Izmijenjeni članka 23. sada glasi:
Pravo na subvencioniranje kredita mogu ostvariti mještani Općine Čeminac koji u trenutku
podnošenja Zahtjeva zadovoljavaju slijedeće uvijete:
a) Da korisnik subvencije nije stariji od 40 godina,
b) Da je riječ o prvoj nekretnini u trenutku podnošenja zahtjeva,
c) Da se kupovinom predmetne nekretnine trajno rješava stambeno pitanje
d) Da ima prijavljeno prebivalište i poreznu obvezu na području Općine Čeminac najmanje 3
godine prije podnošenja zahtjeva
e) Da podnositelj zahtjeva za nekretninu koju kupuje nije već koristio subvenciju

(državnu, županijsku, i sl.)
Obustavlja se subvencija stambenih kredita korisnicima subvencije stambenog kredita Općine
Čeminac za kupnju nekretnina na području Osječko-baranjske županije, za kupovinu
nekretnine za koju je već korištena subvencija (državna, županijska, i sl.) za istu osobu koja
je korisnik subvencije stambenog kredita Općine Čeminac za kupnju nekretnina na području
Osječko-baranjske županije.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Čeminac“
KLASA:550-01/19-01/0004
URBROJ:2100/05-03-20-4
Čeminac, 24. srpnja 2020. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Kralj, v.r.
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Izdaje: Općina Čeminac
Za izdavača: dr.Zlatko Pinjuh, spec.hitne medicine - Općinski načelnik Općine Čeminac
Tisak: Općina Čeminac

Stranica 10

