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;
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
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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
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.
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- 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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