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Na temelju članka 14. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) i članka 30. Statuta Općine Čeminac
(Službeni glasnik Općine Čeminac broj 1/2018) Općinsko vijeće Općine Čeminac na svojoj 36. sjednici
održanoj dana 12. listopada 2020. godine, donosi

ODLUKU
o obavljanju dimnjačarskih poslova
na području Općine Čeminac

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se organizacija i način rada dimnjačarskih poslova, rokovi čišćenja i kontrole
dimnjaka i uređaja za loženje te nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova na području Općine
Čeminac, a u svrhu sprječavanja i otklanjanja uzroka požara i opasnosti od dimnih plinova.
Obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti, organizira se u cilju zaštite života i ljudi i
imovine te sprječavanja i otklanjanja uzroka opasnosti od požara u svim građevinama i prostorima koji
koriste dimovodne objekte, a od posebnog je interesa za građene i pravne osobe na području Općine
Čeminac.
Članak 2.
Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se:
 Provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje
 Obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje
 Čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje
 Obavlja ispitivanje emisije dimnih plinova
 Spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka i uređaja za loženje
 Poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozije, trovanja te zagađivanja
zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.
Pod dimnjakom, u smislu ove Odluke, smatra se usponski dimovodi kanal, sabirnica čađe i drugi dijelovi
dimnjaka (u daljnjem tekstu dimovodi objekti ), te zrako-dimovodi.
II. ORGANIZACIJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA
Članak 3.
Dimnjačarske poslove može obavljati pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik, koja je registrirana za
obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene osobe koje su stručno osposobljene za obavljanje dimnjačarskih
poslova.
Dimnjačarske poslove obavljaju pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji (u daljnjem tekstu:
Koncesionar) .
Članak 4.
Pripremne radnje i postupak davanja koncesije provodi se sukladno Zakonu o koncesijama, Zakonu o
komunalnom gospodarstvu.
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Članak 5.
Koncesija za komunalne djelatnosti iz članka 1. ove Odluke daje se na rok od 5 godina od dana sklapanja
Ugovora o koncesiji.
Članak 6.
Dimnjačarski poslovi obavljaju se na području Općine Čeminac, odnosno u svim naseljima koja su po
Zakonu o područjima gradova i općina ušla u sastav Općine Čeminac.

III. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA
Članak 7.
Koncesionar obavlja dimnjačarske poslove na temelju godišnjeg plana obveznog redovitog pregleda i
čišćenja dimnjaka.
Plan obveznog redovitog pregleda i čišćenja dimnjaka obuhvaća redoslijed obavljanja dimnjačarskih
usluga po naseljima, ulicama i kućnim brojevima.
Koncesionar je dužan plan iz stavka 1. Ovog članka dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Čeminac za predstojeću sezonu loženja.
Sezona loženja u smislu ove Odluke određuje se u vremenu od 01. listopada do 31. svibnja.
Članak 8.
Dimnjačarske poslove koncesionar obavlja u skladu s odredbama zakona, podzakonskih propisa i ove
odluke.
Članak 9.
Koncesionar dimnjačarske poslove iz ove Odluke u pravilu obavlja radnim danom u okviru njegovog
radnog vremena.
U industrijskim objektima i poslovnim zgradama vrijeme obavljanja dimnjačarskih poslova može se
dogovoriti i drugačije s obzirom na prirodu posla i djelatnosti koja se obavlja u tim objektima.
Koncesionar je obvezan obavijestiti korisnike dimnjačarskih usluga o obavljanju dimnjačarskih poslova u
njihovim objektima najkasnije tri dana prije njihova obavljanja.
Koncesionar obavijest iz stavka 3. ovog članka postavlja na vidno mjesto u stambenoj ili poslovnoj zgradi
i na oglasnoj ploči naselja.
Članak 10.
Koncesionar dimnjačarske poslove obavlja na način kojim se korisniku ne nanosi šteta.
Otpadni materijal i čađu nastalu uslijed čišćenja dimovodnih objekata koncesionar je u obvezi očistiti i
neškodljivo ukloniti na propisan način.
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Članak 11.
Vlasnici i korisnici stambenih zgrada, stanova, poslovnih zgrada i prostorija te korisnici drugih građevina
i uređaja dužni su omogućiti redovito čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata koji podliježu obveznom
čišćenju i kontroli u smislu ove Odluke.
Sve vlasnike – korisnike dimovodnih objekata koji sprječavaju ili na bilo koji način ometaju rad
dimnjačarske službe, dimnjačar je dužan pismeno prijaviti komunalnom redaru Općine Čeminac.
Članak 12.
Korisnici dimnjačarskih usluga dužni su koncesionaru:
 Omogućiti pregled i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje
 Dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimovodnih objekata u sezoni loženja
 Omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimovodnom objektu.
Članak 13.
Zbog izgradnje novog ili rekonstrukcije postojećeg dimovodnog objekta, ili zbog promjene uređaja za
loženje ili promjene goriva, vlasnik ili korisnik dimovodnog objekta dužan je prije puštanja dimovodnog
objekta u funkciju izvršiti sva potrebna ispitivanja i kontrole te ishoditi dokumentaciju kojom se dokazuje
kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih materijala.
Članak 14.
Ako Koncesionar utvrdi da na dimovodnom objektu/ ili uređaju za loženje postoje nedostaci, pismeno će
o tome obavijestiti Korisnika usluge i pozvati ga da ukloni navedene nedostatke.
Ako se nedostaci iz stavka 1. Ovog članka ne uklone ili se isti nedostatak ponovno utvrdi i pri slijedećem
čišćenju i pregledu dimovodnog objekta koncesionar će o tome obavijestiti predstavnike Općine Čeminac.
Ako koncesionar utvrdi postojanje neposredne opasnosti za život ljudi i imovinu koja može nastati
daljnjom uporabom dimovodnog objekta i /ili uređaja za loženje, obavijestiti će bez odgode o tome
nadležno inspekcijsko tijelo.
O nedostacima utvrđenim na dimovodnim objektima i uređajima za loženje na plinovito gorivo
koncesionar bez odgode obavještava nadležnog distributera plina, radi poduzimanja mjera iz njegove
nadležnosti utvrđenih posebnim propisima.
Članak 15.
Koncesionar za područje na kojem obavlja dimnjačarske poslove ustrojava i vodi evidenciju o pregledu i
čišćenju dimovodnih objekta te o izvođenju radova kojima se dimovodni objekt zadržava ili vraća u stanje
određeno projektom građevine.
Evidencija iz stavka 1. Ovoga članka vodi se, prema namjeni objekta za svako naselje na području Općine
Čeminac, a sadrži:
 Oznaku objekta – ime naselja, ulice i kućni broj,
 Ime i prezime korisnika usluge,
 Oznaku dimovodnog objekta koji se pregledava i čisti s obzirom na vrstu energenta koji koristi
priključeni uređaj za loženje,
 Broj dimnjaka i njihov status u smislu korištenja,
 Datum obavljanja dimnjačarskih poslova,
 Potpis dimnjačara
 Potpis korisnika usluge kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih poslova.
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Na zahtjev komunalnog redara Općine Čeminac, Koncesionar je dužan dati Evidenciju iz stavka 1. Ovoga
članka na uvid.
Članak 16.
Koncesionar ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova.
Naknadu za obavljanu dimnjačarsku uslugu plaća korisnik dimovodnog objekta, odnosno vlasnik zgrade
ili stana, ili upravitelj zgrade, isključivo na temelju stvarno izvršenih radova.
Koncesionar je dužan nakon izvršenog čišćenja dimovodnog objekta, a na temelju stvarno izvršenih
količina čišćenja ovjerenih od korisnika usluge, izdati račun za izvršenu uslugu.
Za dimnjačarske usluge obavljene na izričiti zahtjev (poziv) Korisnika usluge, a izvan obveza i rokova
utvrđenih ovom odlukom, naknadu plaća tražitelj usluge prema cjeniku iz odobrene koncesije.
Cijena dimnjačarskih usluga određenih ovom odlukom utvrđuju se ugovorom o koncesiji.

IV. ROKOVI ČIŠĆENJA I KONTROLE DIMOVODNIH OBJEKATA I UREĐAJA ZA
LOŽENJE
Članak 17.
Dimovodni objekti i uređaji za loženje iz članka 2. ove Odluke podliježu obveznom čišćenju i kontroli.
Članak 18.
U svrhu održavanja dimovodnih objekta i uređaja za loženje, Koncesionar provodi obvezne redovite i
izvanredne preglede i čišćenja.
Redoviti pregledi i čišćenja u svrhu održavanja dimovodnih objekata provode se na način određen
projektom građenja i tehničkim propisima, specifikacijama uređaja za loženje i vrsti goriva, a najmanje u
rokovima određenim člankom 20. ove Odluke.
Redoviti pregled uključuje najmanje:
 Vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja
bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimovodnih objekata,
 Tlačnu probu ili ispitivanje dimnom patronom u slučaju sumnje u ispravnost,
 Usklađenost uređaja za loženje i dimovodnih objekata,
 Mjerenje izlazno-povratnih plinova kod uređaja na plinsko gorivo.
Prigodom pregleda dimovodnih objekata, isti se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti
dimovodnih objekata i uređaja za loženje (mehanički i /ili drugi način)
Članak 19.
Izvanredni pregled dimovodnih objekata i uređaja za loženje provodi se u slučajevima predviđenima
člankom 13. ove Odluke, koja i nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička
svojstva dimovodnih objekata ili izaziva sumnju u njihovu ispravnost te po inspekcijskom nadzoru.
Izvanredni pregled provodi se na način iz članka 18. ove Odluke.

Stranica 5

Službeni glasnik Općine Čeminac

broj 10/2020

Članak 20.
Dimovodni objekti i uređaji za loženje moraju se u razdoblju korištenja čistiti i kontrolirati u slijedećim
rokovima:
1. Individualni stambeni objekt:
a) Dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – dva puta godišnje,
b) Dimovodni objekti i uređaji na plinsko gorivo – jednom godišnje
2. Višestambeni objekti – više uređaja na dimovodnom objektu :
a) Dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – četiri puta godišnje
b) Dimovodni objekti i uređaji na plinsko gorivo – jednom godišnje
3. U poslovnim zgradama i prostorijama (kotlovnicama):
a) Dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – četiri puta godišnje
b) Dimovodni objekti i uređaji na plinsko gorivo – dva puta godišnje
4. Dimovodni objekti van upotrebe – jednom godišnje
Nezavisno od odredbe prethodnog stavka ovoga članka, kod višestambenih objekata, za sve dimovodne
objekte na kojima su priključeni uređaji snage veće od 50kW i ložišta uređaja snage veće od 50 kW
obvezno je čišćenje i kontrola dva puta godišnje.
Nezavisno od odredbi stavka 2. i 3. Ovog članka, za dimovodne objekte na koje su priključeni uređaji
snage veće od 50 kW u poslovnim zgradama i prostorijama, obvezno je čišćenje ili kontrola tri puta, u
razdoblju korištenja uređaja za loženje, s tim da se jednom od čišćenja i kontrole, a sporazumom vlasnika
dimovodnog objekta i koncesionara, ima smatrati generalnim čišćenjem.
Pregled i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje može se na zahtjev korisnika usluga ili ako to
zahtijevaju sigurnosni razlozi, posebno dokumentirani od strane koncesionara ili druge ovlaštene osobe,
obavljati češće i izvan rokova utvrđenih ovom Odlukom.
Članak 21.
Ovlašteni dimnjačar dužan je na poziv vlasnika ili izvoditelja radova obaviti stručni pregled svih
dimovodnih objekata u novosagrađenim kao i adaptiranim objektima, te o njihovoj ispravnosti izdati
potvrdu.
V. NADZOR NAD OBAVLJANJEM DIMNJAČARSKIH POSLOVA
Članak 22.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke,a čime i ispunjavanjem obveza i prava Koncesionara obavlja
komunalni redar Općine Čeminac, osim ako se ne radi o nadzoru iz nadležnosti državnih tijela i
inspekcija.
Članak 23.
Komunalni redar u provođenju nadzora nad provođenjem odredaba ove Odluke ovlašten je:
a) Narediti koncesionaru obavljanje dimnjačarskih radova ako utvrdi da se oni ne obavljaju ili se ne
obavljaju pravilno ili potpuno,
b) Zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih poslova,
c) Nadzirati vođenje evidencija
d) Izdati obvezni prekršajni nalog protiv prekršitelja ,
e) Naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja
f) Poduzimati i druge odgovarajuće propisane mjere.
Stranica 6

Službeni glasnik Općine Čeminac

broj 10/2020

Članak 24.
Koncesionar je dužan načelniku i Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čeminac, dostavljati izvješće za
svaku sezonu grijanja, a prije početka nove, o obavljanju dimnjačarskih poslova sukladno ovoj odluci.
Na zahtjev načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čeminac koncesionar je u obvezi izraditi i
dostavljati i posebna izvješća.
Koncesionar je dužan izvješće za svaku sezonu grijanja, o pregledu dimovodnih objekata uređaja na
plinsko gorivo kao i popis vlasnika ili korisnika istih dimovodnih objekata koji pregled nisu dozvolili,
dostaviti distributeru plina radi poduzimanja mjera utvrđenih posebnim propisima.

VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 25.
Novčanom kaznom od 1.000,00 kn do 10.000,00 kn kazniti će se pravna ili fizička osoba registrirana za
obavljanje dimnjačarskih poslova:
 Ako na području Općine Čeminac obavlja dimnjačarske poslove bez zaključenog ugovora o
koncesiji (članak 3. stavak 2. Odluke ).
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom od 300,00 kn do 3.000,00 kn kazniti će se i
odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 26.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn do 4.000,00 kn kazniti će se koncesionar ako:
 Ne dostavi u utvrđenom roku godišnji plan pregleda i čišćenja dimnjaka Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Čeminac (članak 7. stavak 3.)
 Ne obavijesti korisnike dimnjačarskih usluga na propisan način (članak 9. stavak 2 i 3.)
 Ne očisti i ukloni otpadni materijal i čađu nastalu čišćenjem dimovodnih objekata (članak 10.
stavak 2.)
 Ne postupi po odredbama članka 14. stavak 2., 3. i 4.
 Ne vodi evidenciju iz članka 15. stavka 1.
 Ne izda račun i potvrdu o izvršenoj usluzi prema članku 16.,
 Ne postupa po odredbama članka 20.
Novčanom kaznom u iznosu od 100.00 kn do 1.000,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 27.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn do 3.000,00 kn kaznit će se korisnik dimnjačarskih usluga –
pravna osoba zbog postupanja suprotno odredbama članaka 12., članka 13., i članka 14. stavka 1. Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn do 1.000,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi
kao i korisnik dimnjačarskih usluga – fizička osoba.
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VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 28.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području
Općine Čeminac od 06. travnja 2020. godine, KLASA: 363-01/20-01/0004, URBROJ: 2100/05-03-20-2
(„Službeni glasnik Općine Čeminac“ broj 5/2020.)
Članak 29.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Čeminac“.

KLASA: 363-01/20-01/0004
URBROJ: 2100/05-03-20-3
Čeminac, 12. listopada 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 36. sjednici održanoj dana
12.
listopada 2020. godine
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Čeminac:
Izgradnja Sportsko-rekreacijskog centra Grabovac
I.
Općinsko vijeće donosi Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Općine Čeminac, Izgradnja Sportsko-rekreacijskog centra Grabovac i prijavu na natječaj unutar
Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjere 7.4. „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Tip operacije
7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
II.
Ova suglasnost daje se za upotpunjavanje dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj
za provedbu projekta Izgradnja Sportsko-rekreacijskog centra Grabovac, opisanog u prilogu ove
Odluke i njen je sastavni dio.
III.
Projektom Sportsko-rekreacijskog centra Grabovac, izgradit će se funkcionalan
samostojeći objekt sa pripadajućim otvorenim sadržajima, na k.č.br. 500/1, k.o. Grabovac.
Ulaganjem u projekt Izgradnja Sportsko-rekreacijskog centra Grabovac, Općina Čeminac ulaže u
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine
Čeminac.

KLASA: 302-02/20-01/0006
URBROJ: 2100/05-03-20-2
Čeminac, 12. listopada 2020. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Kralj, v.r.
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Prilog 1.
Opis projekta Sportsko - rekreacijski centar Grabovac
Izgradnjom sportsko - rekreacijskog centra na području Općine Čeminac, u naselju Grabovac, će
se poboljšati uvjeti života svih stanovnika Općine, djece, mlađih i starijih stanovnika životne
dobi. Osigurat će se dodatni sadržaji za druženje i omogućiti kvalitetno provođenje vremena na
otvorenom,a samim time bi se otvorio i put prema turističkom razvoju Općine.
Sportsko - rekreacijski centar Grabovac ( u daljnjem tekstu SRC Grabovac) biti će smješten na
katastarskoj čestici 500/5 k.o. Grabovac odnosno nekadašnja 500/1 k.o Grabovac (u prilogu
izvadak iz zemljišne knjige neslužbena kopija).
SRC Grabovac se sastoji od otvorenog i zatvorenog dijela. Pristup u centar biti će preko
natkrivenog trijema (kontrole ulaza/izlaza) i ulazit će se u prostor svlačionica, garderobe i
sanitarija. Sadržaji otvorenih dijelova sačinjavaju paviljon u kojem se nalazi caffe bar i sendwich
bar sa terasama, bazeni za plivače i neplivače, sunčalište, tobogan i igrališta za odrasle i djecu.
Iz otvorenih dijelova pristupilo bi se u zatvoreni dio u spremište za bazensku opremu i tehničku
prostoriju.
Izgradnjom sportsko-rekreacijskog centra došlo bi i do otvaranja novih radnih mjesta što
doprinosi i gospodarskom razvoju općine i smanjenju depopulacije stanovništva općine.
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Temeljem članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15, 123/17,
98/19.), članka 41. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15,
52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 69/20) i članka 30. Statuta Općine Čeminac (Službeni glasnik
Čeminac 1/2018), Općinsko vijeće Općine Čeminac na 36. sjednici održanoj dana 12. listopada
2020. godine, donosi
ODLUKU
o zaštiti socijalnog standarda stanovništva
Općine Čeminac
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se oblici pomoći iz socijalne skrbi, uvjeti i način njihovog
ostvarenja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih oblika pomoći.
Članak 2.
Ovom Odlukom utvrđuje se realizacija oblika pomoći kroz 11 osnovnih programa:
pomoć za stanovanje;
pomoć u podmirenju troškova školovanja;
jednokratne prigodne pomoći;
jednokratne pomoći;
potpora za opremu novorođenog djeteta;
jednokratna pomoć u slučaju poplava, požara i drugih teških socijalnih stanja
subvencioniranje stambenih kredita
subvencioniranje troškova plinske instalacije i priključenja na općinski plinovod
subvencioniranje stambenih kredita podignutih u švicarskim francima
subvencioniranje školovanja-studiranja za stjecanje zvanja odgojitelja predškolske djece
potpora za završetak studija
Članak 3.
Realizacijom osnovnih programa ostvarit će se zaštita sljedećih kategorija stanovništva:
Osoba i obitelji u stanju socijalne potrebe,
Djece,
Osobe koje su u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji ili ih je zadesila nesreća ili
nepogoda,
ostalih osoba sukladno ovoj Odluci.
Članak 4.
Korisnici oblika pomoći u smislu ove Odluke su državljani Republike Hrvatske, s
prebivalištem i boravištem na području Općine Čeminac.
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Članak 5.
Prava utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine Čeminac, ako je
zakonom ili drugim propisom donesenim na temelju zakona određeno da se ta prava ostvaruju
prvenstveno na teret RH ili drugih pravnih ili fizičkih osoba.
Članak 6.
Općinsko vijeće Općine Čeminac za svaku kalendarsku godinu uz Proračun donosi
program javnih potreba u zadovoljavanju potreba zdravstva i socijalne skrbi, kojim se određuju
potrebe u godini i planirana sredstva za te namjene.
Članak 7.
Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom
obavljaju: Jedinstveni upravni odjel i općinski načelnik.
II. NAČINI I UVJETI KORIŠTENJA POJEDINIH POMOĆI I PROGRAMA
1. Naknada za troškove stanovanja
Članak 8.
Pomoć za stanovanje priznaje se za pokrivanje troškova stanovanja i to: najamnine,
komunalne naknade, vode, odvodnje, električne energije, plina, grijanja i drugih troškova
stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Članak 9.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne
naknade.
Članak 10.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se do polovice iznosa zajamčene
minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu.
Iznimno, u smislu članka 42. Zakona o socijalnoj skrbi, moguće je odobriti naknadu u
visini iznosa zajamčene minimalne naknade.
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.
Članak 11.
Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku na račun ili
na način da Općina Čeminac, djelomično ili u cijelosti, plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili
fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.
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Članak 12.
Pomoć za podmirenje troškova drva – ogrjeva osigurava Osječko-baranjska županija,
temeljem zahtjeva Općine Čeminac.

2. Pomoć u podmirenju troškova školovanja
Članak 13.
Pomoć u podmirenju troškova školovanja obuhvaća:
- sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Čeminac
- sufinanciranje troškova nabave opreme za učenike osnovnih škola u iznosu od 500,00 kuna
- stipendiranje srednjoškolaca u iznosu od 400,00 kuna mjesečno
- stipendiranje studenata u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno
Članak 14.
Odluku o uvjetima i kriterijima sufinanciranja prijevoza učenika i studenata za svaku
školsku godinu donosi Općinsko vijeće sukladno predviđenim i planiranim sredstvima
Proračuna, pod uvjetom da sredstva za prijevoz učenika i studenata nisu ostvarena po drugom
osnovu.
Članak 15.
Stipendije se dodjeljuju sukladno predviđenim i planiranim sredstvima Proračuna.
Stipendije neće biti isplaćene u slučaju postojanja nepodmirenih obveza s adrese stanovanja
studenta ili učenika prema Općini Čeminac. Stipendije neće biti isplaćene studentima i
učenicima koji imaju status ponavljača.
Redovni studenti koji su upisali apsolventsku godinu dobivati će stipendiju maksimalno
jednu godinu od dana upisa apsolventske godine, a izvanredni studenti maksimalno dvije godine
od dana upisa apsolventske godine.
Nakon završetka studija ili srednje škole korisnik stipendije dužan je imati prijavljeno
prebivalište i poreznu karticu na području Općine Čeminac 3 (tri) godine nakon završetka
školovanja.
Članak 16.
Uvjeti za ostvarenje prava na stipendiju propisana su pravilnikom o stipendiranju kojega
donosi načelnik.
3. Jednokratne prigodne pomoći
Članak 17.
Jednokratne prigodne pomoći obuhvaćaju pomoć koja se dodjeljuje u povodu blagdana
Božića i Uskrsa umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama. Pomoć se može dodijeliti u
novcu ili u naravi.
Odluku o isplati, ovisno o raspoloživim sredstvima donosi općinski načelnik u povodu
blagdana Božića, odnosno Uskrsa, a na temelju odluke Općinskog vijeća. Odlukom Općinskog
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načelnika se detaljnije propisuju uvjeti i kriteriji za dobivanje pomoći, iznos pomoći, rokovi
isplate i sl.
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, pod uvjetom da nakon
sklapanja braka imaju prebivalište i poreznu karticu na području Općine Čeminac najmanje 3
godine od dana sklapanja braka. U slučaju nepoštivanja navedenih uvjeta, Općina Čeminac ima
pravo zatražiti povrat isplaćenih sredstava. Rok za podnošenje zahtjeva je 3 mjeseca od sklapanja
braka. Navedena pomoć neće biti isplaćena osobama koje imaju dugovanja prema Općini
Čeminac.
4. Jednokratne pomoći
Članak 18.
Osobama, obiteljima u iznimno teškim trenutačnim životnim okolnostima, mogu se
odobravati jednokratne pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba, u maksimalnom
godišnjem iznosu do 2.000,00 kuna. Zahtjev se podnosi Općinskom načelniku, koji određuje
visinu odobrene pomoći, ako smatra da je takav zahtjev opravdan.
Jednokratna prigodna pomoć za adaptaciju stambenog prostora, u iznosu od 15.000,00
kuna, dodjeljuje se mladim bračnim parovima s područja Općine Čeminac koji imaju prebivalište
i poreznu karticu na području Općine Čeminac, pod uvjetom da na području Općine Čeminac
imaju prebivalište i poreznu karticu najmanje 3 godine od dana ostvarivanja prava na subvenciju.
Pod mladim bračnim parom podrazumijevaju se supružnici koji su brak sklopili unatrag godinu
dana od dana podnošenja zahtjeva za subvenciju i koji nisu stariji od 40 godina. Zahtjev se
podnosi Općinskom načelniku. U slučaju nepoštivanja navedenih uvjeta, Općina Čeminac ima
pravo zatražiti povrat isplaćenih sredstava.
Navedene pomoći neće biti isplaćene osobama koje imaju dugovanja prema Općini
Čeminac.
Potpora za opremu novorođenog djeteta
Članak 19.
Potpora za opremu novorođenog djeteta obuhvaća dodjelu potpore roditeljima
novorođenog djeteta.
Članak 20.
Potporu za opremu novorođenog djeteta ostvaruju roditelji koji moraju imati prebivalište
i boravište na području Općine Čeminac najmanje 3 (tri) mjeseca prije rođenja djeteta, uz uvjet
da i dijete nakon rođenja ima prebivalište i boravište na području Općine Čeminac.
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.
Rok za podnošenje zahtjeva je do 3 mjeseca starosti djeteta.
Korisnici potpore za opremu novorođenog djeteta, kao i dijete za koje se potpora
ostvaruje, u obvezi su imati prebivalište i poreznu karticu na području Općine Čeminac najmanje
3 godine od dana ostvarivanja prava na potporu. U slučaju nepoštivanja navedenog uvjeta,
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Općina Čeminac ima pravo zatražiti povrat isplaćenih sredstava. Navedene pomoći neće biti
isplaćene roditeljima koje imaju dugovanja prema Općini Čeminac.
Jednokratna pomoć obiteljima u slučaju požara, poplava i drugih teških socijalnih stanja
(bolesti, smrti člana obitelji i dr.)
Članak 21.
Osobama, obiteljima u iznimno teškim trenutačnim životnim okolnostima: prvenstveno
nesretan slučaj u obitelji, velika šteta u kućanstvu nastala zbog nesreće ili elementarne nepogode,
skupo liječenje teške bolesti, dugotrajne bolesti, oboljele, one koji se nalaze u karanteni i slično
može se jednom godišnje odobriti pomoć u maksimalnom iznosu do 5.000,00 kuna.
Zahtjev se podnosi Općinskom načelniku, koji određuje visinu odobrene potpore, ako
smatra da je takav zahtjev opravdan.
Pomoć iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti za troškove stanovanja, niti za druge
oblike pomoći za koje je predviđeno sufinanciranje drugim odredbama ove Odluke.
Subvencioniranje stambenih kredita
Članak 22.
Subvencioniranje stambenih kredita mještana koji imaju prebivalište i poreznu karticu na
području Općine Čeminac i uzimaju od poslovnih banaka kredite za kupnju nekretnina na
području Osječko-baranjske županije.
Članak 23.
Pravo na subvencioniranje kredita mogu ostvariti mještani Općine Čeminac koji u trenutku
podnošenja Zahtjeva zadovoljavaju slijedeće uvjete:
a) da korisnik subvencije nije stariji od 40 godina,
b) da je riječ o prvoj nekretnini,
c) da se kupovinom predmetne nekretnine trajno rješava stambeno pitanje
d) da ima prijavljeno prebivalište i boravište 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.
Članka 24.
Općina Čeminac će korisnike subvencionirati u iznosu do 75% rate kredita za nove
korisnike subvencije i sve one koji već imaju sklopljeni ugovor o sufinanciranju stambenih
kredita; te je s njima potrebno sklopiti dodataka ugovora u kojem će biti promijenjen postotak
financiranja u slučaju kada je stambeni krediti podignut od poslovnih banaka za kupnju
nekretnine. U slučaju kada korisnik prilikom podnošenja zahtjeva za subvencioniranjem
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stambenih kredita već ima neki oblik subvencioniranja stambenog kredita (putem APN-a i drugi
oblici subvencioniranja) Općina Čeminac će subvencionirati dio rate kredita do 75% ukupno sa
subvencioniranim dijelom koji je subvencioniran nekim drugim oblikom subvencioniranja.
Nenamjenski krediti koje korisnik podiže od poslovnih banaka za kupnju nekretnine, a sve u
skladu sa člankom 23. Odluke može podnijeti zahtjev za subvencioniranjem stambenog kredita
ukoliko može dokazati da je nenamjenski kreditom platio kupnju nekretnine.
Općina Čeminac sufinancirat će stambene kredite u iznosu do 75% rate kredita ili do
najviše 4.000 kuna subvencionirane rate kredita. U slučaju kada subvencija kredita prelazi iznos
od 4.000,00 kuna Općina Čeminac će sufinancirati najviše do tog iznosa (4.000,00 kuna).
Općina Čeminac će u navedenim iznosima korisnike subvencionirati najduže 15 godina
(ako je riječ o kreditu kojeg je korisnik podigao na duži period), odnosno i kraće ukoliko je riječ
o kreditu podignutom na rok koji je kraći od 15 godina.
Korisnik subvencije u tom periodu nekretninu ne smije prodati ili darovati, odnosno
vlasništvo nad istom na bilo koji način prenijeti na drugu osobu. U protivnom je obvezan izvršiti
povrat subvencioniranog iznosa u cijelosti.
Korisnik subvencije je tijekom cijelog perioda subvencioniranja dužan imati poreznu
prijavu na području Općine Čeminac temeljem prebivališta. U protivnom je obvezan izvršiti
povrat subvencioniranog iznosa u cijelosti.
Članak 25.
Korisnicima subvencije koji kupuju nekretninu sukladno članku 22. i 23. ove Odluke
odobrit će se i jednokratna pomoć za uređenje kupljene nekretnine u iznosu od 10.000,00 kuna.
Članak 26.
Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu
nakon realizacije kredita kod poslovne banke, kupoprodaje nekretnine te upisivanja vlasništva u
zemljišnim knjigama.
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na subvencioniranje stambenih kredita biti
će utvrđena posebnim Pravilnikom općinskog načelnika, dok će uvjeti za redovito
subvencioniranje biti utvrđeni Ugovorom između korisnika i općinskog načelnika.
8. Subvencioniranje troškova plinske instalacije i priključenja na općinski plinovod
Članak 27.
U subvencionirani trošak priznaje se priključak na mrežu s instalacijom, kondenzacijski
bojler i instalacija potrebna do kondenzacijskog bojlera.
Kondenzacijski bojler je uvjet za sufinanciranje, neovisno o robnoj marki.
Iznos subvencioniranja ne može biti veći od 20.000,00 kuna.
Članak 28.
Subvencionirani iznos Općina isplaćuje samo pod uvjetom da je kompletan sustav
grijanja završen i pušten u probni rad. Nadzor nad izvedenim stanjem izvedenosti radova kao i
dozvolu za isplatu subvencioniranog troška daje komunalni redar.
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Članak 29.
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na subvencioniranje troškova plinske
instalacije i priključenja na općinski plinovod biti će utvrđena posebnim Pravilnikom općinskog
načelnika
9. Subvencioniranje stambenih kredita podignutih u švicarskim francima
Članak 30.
Općina Čeminac subvencionirati će mještane Općine Čeminac koji su podigli stambene
kredite u švicarskim francima u razdoblju od 2005.-2010. u iznosu od 1/3 rate kredita.
Općina Čeminac će korisnike subvencionirati do otplate kredita.
Članak 31.
Pravilnik o potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje stambenih kredita podignutih u
švicarskim francima donosi općinski načelnik Općine Čeminac.
10. Subvencioniranje školovanja-studiranja za stjecanje zvanja odgojitelja predškolske
djece
Članak 32.
Obzirom da je Općina Čeminac osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića “Ivančica”, Općina
Čeminac subvencionirat će studiranje 5 osoba s područja Općine Čeminac koje prve upišu
fakultet preddiplomskog ili diplomskog studiranja za stjecanje zvanja odgojitelja predškolske
djece.
Subvencija iznosi 2.500,00 kuna mjesečno, za cijelo vrijeme redovnog studiranja.
Članak 33.
Pravilnik o pravima i obvezama korisnika subvencije za
predškolske djece donosi općinski načelnik Općine Čeminac.
11.

studiranje odgojitelja

Potpora za završetak studija

Članak 34.
Potpora za završetak studija dodjeljuje se studentima s područja Općine Čeminac koji su
u roku završili sve akademske godine studija.
Studenti koji su imali status ponavljača te oni koji su upisali razlikovni studij nemaju
pravo na potporu za završetak studija.
Potpora za završetak studija iznosi 10.000,00 kuna netto.
Članak 35.
Pravilnik o dodjeljivanju i potrebnoj dokumentaciji za dodjelu potpora za završetak
studija donosi općinski načelnik Općine Čeminac.
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NADLEŽNOSTI I POSTUPAK

Članak 36.
Za provedbu ove Odluke nadležan je Jedinstveni upravni odjel i Općinski načelnik u
dijelu isplata jednokratnih pomoći.
Za pomoć u nadležnosti općinskog načelnika, općinski načelnik donosi Pravilnik o
uvjetima i načinu provođenja.
Postupak za ostvarivanje pomoći iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se
na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu uz koji se prilažu odgovarajuće
isprave, odnosno dokazi potrebni za ostvarenje te pomoći.
Jedinstveni upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i
okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva
– korisnika ili na drugi odgovarajući način.
Podneseni zahtjev i rješenje/odluka o odobrenju pomoći odnosi se na jednu kalendarsku
godinu, odnosno od dana podnošenja zahtjeva do 31.12. tekuće godine, odnosno dok u toj godini
postoje uvjeti za isplatu pomoći.
Članak 37.
O zahtjevu za ostvarivanje pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje
rješenjem Jedinstveni upravni odjel, ako nije drugačije određeno.
Članak 38.
U tijeku ostvarivanja oblika pomoći Jedinstveni upravni odjel može tijekom godine od
korisnika tražiti dokaze o udovoljavanju kriterijima, a korisnik je isto dužan dostaviti odnosno
predočiti - u protivnom se pomoć obustavlja.
Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog oblika pomoći iz
socijalne skrbi, nadležni odjel donijet će novo rješenje.
Korisnik je dužan nadležnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na
ostvarivanje pomoći propisanih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.
Članak 39.
Korisnik koji je ostvario neko pravo propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi
štetu, ako je:
- na temelju neistinitih ili netočnih podataka, za koje je morao znati da su neistiniti, odnosno
netočni, ili na drugi protupravni način, ostvario pravo koje mu ne pripada,
- ostvario pravo zbog toga što nije prijavio promjenu koja utiče na gubitak ili opseg prava za
koje je znao ili je morao znati.
IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka od 25. studenoga 2019.
godine, KLASA: 550-01/19-01/0004, UR.BROJ: 2100/05-03-19-1 (‘Službeni glasnik’ Općine
Čeminac 12/2019), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti socijalnog standard
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stanovništva Općine Čeminac od dana 24. veljače 2020. godine KLASA: 550-01/19-01/0004,
UR.BROJ: 2100/05-03-19-2, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti socijalnog
standard stanovništva Općine Čeminac od dana 17. ožujka 2020. godine KLASA: 550-01/1901/0004, UR.BROJ: 2100/05-03-20-3, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti
socijalnog standard stanovništva Općine Čeminac od dana 24. srpnja 2020. godine KLASA: 55001/19-01/0004, UR.BROJ: 2100/05-03-19-4.

Članak 41.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku'' Općine
Čeminac.
KLASA: 550-01/20-01/0003
URBROJ: 2100/05-03-20-1
Čeminac, 12. listopada 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)
Općinsko vijeće Općine Čeminac na svojoj 36. sjednici održanoj dana 12. listopada 2020.
godine, donosi

ODLUKU
o potpori Lovačkom društvu „Sokol“ Grabovac

Članak 1.
Odobrava se Lovačkom društvu „Sokol“ iz Grabovca, Zagorska 56, OIB: 10483354573, potpora
za naknadu štete od divljači u prometu i sudske troškove s pripadajućim kamatama u ukupnom
iznos od 29.169,98 kuna, sukladno Presudi broj Pž-3517/2018 Visokog Trgovačkog suda
Republike Hrvatske, koja čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Odluka Općinskog vijeća se donosi temeljem uvida u zamolbu Lovačkog društva „Sokol“
Grabovac od 17. rujna 2020. godine.
Članak 3.
Isplata odobrenih novčanih sredstava izvršit će se na račun korisnika iz sredstava Proračuna
Općine Čeminac za 2020. godinu, nakon potpisa Ugovora između korisnika i općinskog
načelnika.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Čeminac.

KLASA: 402-10/20-01/0008
URBROJ:2100/05-03-19-2
Čeminac, 12. listopada 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), Općinsko vijeće Općine Čeminac, na 36. sjednici održanoj dana 12. listopada 2020.
godine, donosi

ODLUKU
o kupovini ogrjevnog drveta
I.
Općinsko vijeće Općine Čeminac donosi Odluku o kupovini 100 m3 ogrjevnog drveta za osobe
slabijeg imovnog stanja.

II.
Navedeno financiranje financirati će se iz proračuna Općine Čeminac, a biti će namijenjeno
osobama slabijeg imovnog stanja koje su podnijele zamolbu te mogle dokazati svoj status.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

KLASA: 406-01/20-01/0005
URBROJ:2100/05-03-20-2
Čeminac, 12. listopada 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), Općinsko vijeće Općine Čeminac, na 36. sjednici održanoj dana 12. listopada 2020.
godine, donosi

ODLUKU
o ostvarivanju prava na potporu za
novorođeno dijete
I.
Općinsko vijeće Općine Čeminac donosi Odluku o ostvarivanju prava na potporu za novorođeno
dijete čiji je zahtjev podnijela Stefani Sermek iz Kozarca.
II.
Navedeno financiranje izvršiti će se iz proračuna Općine Čeminac, a na temelju uvida u zamolbu
od dana 18. rujna 2020. godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

KLASA:551-06/20-02/0008
URBROJ:2100/05-03-20-5
Čeminac, 12. listopada 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), Općinsko vijeće Općine Čeminac, na 36. sjednici održanoj dana 12. listopada 2020.
godine, donosi

ODLUKU
o ostvarivanju prava na potporu za
novorođeno dijete
I.
Općinsko vijeće Općine Čeminac donosi Odluku o ostvarivanju prava na potporu za novorođeno
dijete čiji je zahtjev podnio Saša Senić iz Čeminca.
II.
Navedeno financiranje izvršiti će se iz proračuna Općine Čeminac, a na temelju uvida u zamolbu
od dana 28. kolovoza 2020. godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

KLASA:551-06/20-02/0009
URBROJ:2100/05-03-20-4
Čeminac, 12. listopada 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), Općinsko vijeće Općine Čeminac, na 36. sjednici održanoj dana 12. listopada 2020.
godine, donosi

ODLUKU
o preuzimanju obveza podmirenja
pravosudnih troškova
Članak 1.
Općinsko vijeće donosi Odluku o preuzimanju obveza podmirenja pravosudnih troškova Josipa
Crnčana iz Grabovca, Ulica Domovinske zahvalnosti 1.
Članak 2.
Odluka se donosi temeljem uvida u zamolbu od 07. listopada 2020. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Čeminac.

KLASA: 402-01/20-01/0009
URBROJ:2100/05-03-20-2
Čeminac, 12. listopada 2020. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Kralj, v.r.

Stranica 24

Službeni glasnik Općine Čeminac

broj 10/2020

Na temelju članka 30. Statuta Općine Čeminac („Službeni glasnik“ Općine Čeminac broj:
1/2018), Općinsko vijeće Općine Čeminac, na 36. sjednici održanoj dana 12. listopada 2020.
godine, donosi

ODLUKU
o preuzimanju obveza podmirenja
pravosudnih troškova
Članak 1.
Općinsko vijeće donosi Odluku o preuzimanju obveza podmirenja pravosudnih troškova Marka
Pinjuha iz Grabovca, Ulica Domovinske zahvalnosti 1.
Članak 2.
Odluka se donosi temeljem uvida u zamolbu od 07. listopada 2020. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Čeminac.

KLASA: 402-01/20-01/0010
URBROJ:2100/05-03-20-2
Čeminac, 12. listopada 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), Općinsko vijeće Općine Čeminac, na 36. sjednici održanoj dana 12. listopada 2020.
godine, donosi

ODLUKU
o preuzimanju obveza podmirenja
pravosudnih troškova
Članak 1.
Općinsko vijeće donosi Odluku o preuzimanju obveza podmirenja pravosudnih troškova Maria
Kralja iz Čeminca, Matije Gupca 27.
Članak 2.
Odluka se donosi temeljem uvida u zamolbu od 07. listopada 2020. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Čeminac.

KLASA: 402-01/20-01/0011
URBROJ:2100/05-03-20-2
Čeminac, 12. listopada 2020. 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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