ZAPISNIK
sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Čeminac održane dana 27. svibnja 2021. godine sa
početkom u 16,00 sati u Društvenom centru u Čemincu, Hrvatskih branitelja 4.
Temeljem članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19,
42/20, 144/20, 37/21) konstituirajuću sjednicu sazvala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Čeminac. Sukladno navedenom ovlast za sazivanje konstituirajuće sjednice podrazumijeva i predsjedanje i
rukovođenje sjednicom do određivanja osobe koja će sukladno odredbi članka 87. stavak 4. Zakona predsjedati
sjednicom do izbora predsjednika
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Čeminac – Ivana Viljevac pozdravlja sve nazočne vijećnike,
načelnika Općine Čeminac i sve prisutne goste. Zahvaljuje na odazivu.
Himna i minuta šutnje svim poginulim mještanima Općine Čeminac kako hrvatskim braniteljima tako i
civilnim žrtvama domovinskog rata.
Neka im je vječna slava i hvala im.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela prozivkom konstatira da su nazočni izabrani vijećnici Općinskog
vijeća:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

MARIO KRALJ
ANITA CVITKUŠIĆ
ILIJA DOMAZET
MARTINA ĐURKIN
ZDENKO KUCELJ
JOZO GRIZELJ
JADRANKA ĆURČIĆ
ZORICA BAT
ZORAN DUŠIĆ
IGOR GORUP
JOSIP TKALČEVIĆ
DANIJEL REŠETAR
MATKO PERKOVIĆ

Predlaže da se izabere zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika.
Zdenko Kucelj predlaže za zapisničara Martinu Đurkin, a za ovjerovitelje Jozu Grizelja i Iliju Domazeta.
Drugih prijedloga nema.
Pročelnica daje prijedlog na glasovanje, te nakon glasovanja konstatira da su većinom sa 12 glasova za, te 1
suzdržanim glasom izabrani: Martina Đurkin za zapisničara i ovjerovitelji zapisnika Jozo Grizelj i Ilija
Domazet.
U nastavku predlaže dnevni red kojeg su vijećnici dobili u pozivu kako slijedi:

DNEVNI

RED

1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije,
2. Izvješće Mandatne komisije
- Polaganje prisege članova Općinskog vijeća,
3. Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom,
4. Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja
5. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
Nakon glasovanja konstatira da je dnevni red prihvaćen jednoglasno sa 13 glasova „za“.
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AD.1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije
Pročelnica poziva vijećnike da daju prijedlog za članove Mandatne komisije.
Vijećnik Ilija Domazet predlaže:
1. Zdenko Kucelj, za predsjednika
2. Mario Kralj, za člana
3. Anita Cvitkušić, za člana.
Vijećnik Matko Perković predlaže Igora Gorupa za člana.
Drugih prijedloga nema.
Pročelnica daje prijedlog vijećnika Matka Perkovića na glasovanje.
Nakon glasovanja sa 5 glasova za, te 8 glasova protiv pročelnica konstatira da prijedlog nije prihvaćen.
U nastavku daje prijedlog vijećnika Ilije Domazeta na glasovanje, te nakon glasovanja konstatira da su
većinom sa 9 glasova za, te 4 glasa protiv, izabrani predsjednik i članovi Mandatne komisije:
1. Zdenko Kucelj, za predsjednika
2. Mario Kralj, za člana
3. Anita Cvitkušić, za člana.
AD.2. Izvješće Mandatne komisije
- Polaganje prisege članova Općinskog vijeća
Pročelnica Ivana Viljevac poziva Mandatnu komisiju da podnese Izvješće o provedenim izborima za
Općinsko vijeće.
Predsjednik Mandatne komisije Zdenko Kucelj podnosi Izvješće.
Na temelju članka 44. stavak 3. Statuta Općine Čeminac („Službeni glasnik“ Općine Čeminac broj
2/21) Mandatna komisija podnosi

IZVJEŠĆE
o rezultatima glasovanja za članove Općinskog vijeća Općine Čeminac i općinskog načelnika
na lokalnim izborima održanim 16. svibnja 2021. godine
I.
Od ukupno 2.373 birača upisanih u popis birača, glasovanju za izbor članova Općinskog vijeća
Općine Čeminac je pristupilo 1.789 birača, odnosno 75,39%, od čega je prema glasačkim
listićima glasovalo 1.788 birača, odnosno 75,35%. Važećih listića bilo je 1.769, odnosno 98,94%.
Nevažećih je bilo 19 listića, odnosno 1,06%.
II.
Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA NARODNA LISTA - HNL

1.051 glas

59,41%
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Nositelj kandidacijske liste: ZLATKO PINJUH
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

473 glasa

26,73%

245 glasova

13,84%

Nositelj kandidacijske liste: ZORAN DUŠIĆ
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: DANIJEL REŠETAR

III.
Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka
84. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20,
37/21, dalje: Zakon) sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Čeminac su:

1. HRVATSKA NARODNA LISTA - HNL
Nositelj kandidacijske liste: ZLATKO PINJUH
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj kandidacijske liste: ZORAN DUŠIĆ
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: DANIJEL REŠETAR
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IV.
Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći
broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Čeminac:
1. HRVATSKA NARODNA LISTA - HNL
Nositelj kandidacijske liste: ZLATKO PINJUH
dobila je 8 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1. ZLATKO PINJUH
2. IVANA VILJEVAC
3. MARIO KRALJ
4. ANITA CVITKUŠIĆ
5. ILIJA DOMAZET
6. MARTINA ĐURKIN
7. ZDENKO KUCELJ
8. JOZO GRIZELJ
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj kandidacijske liste: ZORAN DUŠIĆ
dobila je 3 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1. ZORAN DUŠIĆ
2. IGOR GORUP
3. JOSIP TKALČEVIĆ
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: DANIJEL REŠETAR
dobila je 2 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:
1. DANIJEL REŠETAR
2. MATKO PERKOVIĆ

V.
Na osnovi članka 107. stavaka 1. i 2. u svezi članka 103. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o
pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se
da na provedenim izborima u Općinskom vijeću Općine Čeminac nije osigurana odgovarajuća
zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, te se broj članova općinskog vijeća povećava
za 1 mjesto.

U skladu s člankom 107. stavkom 3. Zakona raspisat će se dopunski izbori za člana
Općinskog vijeća Općine Čeminac iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

4

VI.

Sukladno odredbama članka 79. Zakona izabrani vijećnici Zlatko Pinjuh i Ivana Viljevac
su stavili mandat u mirovanje.
Temeljem članka 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12,
121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) politička stranka Hrvatska narodna lista dana 21.
svibnja 2021. godine dostavila je obavijest:
1. za zamjenika izabranog vijećnika ZLATKA PINJUHA iz Grabovca, određuje
neizabranog kandidata s iste stranačke liste JADRANKU ĆURČIĆ iz Čeminca,
Ljudevita Gaja 52, OIB:61274477930,
2. za zamjenika izabranog vijećnika IVANE VILJEVAC iz Kozarca, određuje
neizabranog kandidata s iste stranačke liste ZORICU BAT iz Novog Čeminca, Kralja
Zvonimira 7, OIB: 64054377306.
VII.
Temeljem konačnih rezultata glasova za kandidacijske liste za izbor članova Općinskog
vijeća Općine Čeminac i obavijesti o zamjeni vijećnika ,vijećnici Općinskog vijeća Općine
Čeminac su:
1. MARIO KRALJ
2. ANITA CVITKUŠIĆ
3. ILIJA DOMAZET
4. MARTINA ĐURKIN
5. ZDENKO KUCELJ
6. JOZO GRIZELJ
7. JADRANKA ĆURČIĆ
8. ZORICA BAT
9. ZORAN DUŠIĆ
10.IGOR GORUP
11.JOSIP TKALČEVIĆ
12.DANIJEL REŠETAR
13.MATKO PERKOVIĆ

VIII.
Od ukupno 2.373 birača upisanih u popis birača, glasovanju za izbor općinskog načelnika Općine
Čeminac je pristupilo 1.789 birača, odnosno 75,39%, od čega je prema glasačkim listićima
glasovalo 1.789 birača, odnosno 75,39%. Važećih listića bilo je 1.768, odnosno 98,83%.
Nevažećih je bilo 21 listića, odnosno 1,17%.
IX.
Pojedini kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: ZLATKO PINJUH

1.080 glasova

60,36%

HRVATSKA NARODNA LISTA - HNL
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2. Kandidat: ZORAN DUŠIĆ

430 glasova

24,03%

258 glasova

14,42%

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

3. Kandidat: DANIJEL REŠETAR
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

X.
Na osnovi članka 94. Zakona utvrđuje se:
za općinskog načelnika Općine Čeminac izabran je ZLATKO PINJUH.
XI.
Predsjedanje sjednicom preuzima Mario Kralj do izbora predsjednika.
KLASA:021-05/21-05/0002
URBROJ: 2100/05-03-21-1

Svečana prisega članova Općinskog vijeća Općine Čeminac – pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela poziva nazočne vijećnike da ustanu i da daju „Svečanu prisegu“. Pročelnica
čita tekst prisege, a nazočni potvrđuju „Svečanu prisegu“ izgovarajući „Prisežem“.
AD.3. Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom
Sukladno odredbi članka 87. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br.
144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) propisano je da konstituirajućoj sjednici
predstavničkog tijela do izbora predsjednika, predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske
liste koja je dobila najviše glasova, a temeljem Izvješća Mandatne komisije predsjedanje
sjednicom preuzima Mario Kralj do izbora predsjednika.

AD.4. Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja
Predsjedatelj poziva vijećnike da daju prijedlog za predsjednika i članove Komisije za izbor i
imenovanja.
Vijećnik Zdenko Kucelj predlaže:
1. Martinu Đurkin, za predsjednicu
2. Iliju Domazeta, za člana
3. Zoricu Bat, za člana.
Vijećnik Matko Perković predlaže: Danijela Rešetara - za člana.
Predsjedatelj daje prijedlog vijećnika Matka Perkovića na glasovanje. Nakon glasovanja sa 5
glasova za, te 8 glasova protiv konstatira da prijedlog nije prihvaćen.

U nastavku daje prijedlog vijećnika Zdenka Kucelja na glasovanje, te nakon glasovanja
konstatira da su većinom sa 8 glasova za, 4 glasa protiv, te 1 suzdržanim glasom izabrani
predsjednik i članovi Komisije za izbor i imenovanja:
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1. Martina Đurkin, za predsjednicu
2. Ilija Domazet, za člana
3. Zorica Bat, za člana.

AD.5. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
Predsjedavatelj poziva nazočne vijećnike da daju prijedloge za izbor predsjednik i
potpredsjednika Općinskog vijeća.
Vijećnik Jozo Grizelj predlaže Maria Kralja za predsjednika Općinskog vijeća.
Vijećnik Danijel Rešetar predlaže Zorana Dušića za predsjednika Općinskog vijeća.
Predsjedavatelj daje prijedlog Danijela Rešetara na glasovanje.
Nakon glasovanja sa 4 glasova za, 8 glasova protiv, te 1 suzdržanim glasom konstatira da
prijedlog nije prihvaćen.
Predsjedavatelj daje prijedlog Joze Grizelja na glasovanje, te nakon glasovanja konstatira da
je većinom sa 8 glasova za, 2 glasa protiv, te 3 suzdržana glasa za predsjednika Općinskog
vijeća izabran MARIO KRALJ.
Nakon što je izabran, predsjednik Općinskog vijeća preuzima predsjedanje Općinskim vijećem
i vođenje sjednice.
Vijećnik Zdenko Kucelj predlaže Jozu Grizelja i Iliju Domazeta za potpredsjednike Općinskog
vijeća.
Vijećnik Matko Perković predlaže Josipa Tkalčevića za potpredsjednika Općinskog vijeća.
Predsjednik daje prijedlog vijećnika Matka Perkovića na glasovanje.
Nakon glasovanja sa 5 glasova za, te 8 glasova protiv konstatira da prijedlog nije prihvaćen.
Predsjednik daje prijedlog Zdenka Kucelja na glasovanje, te nakon glasovanja konstatira da
su većinom sa 8 glasova za, te 5 glasova protiv za potpredsjednika Općinskog vijeća
izabrani:
1. JOZO GRIZELJ
2. ILIJA DOMAZET.

Predsjednik Općinskog vijeća predlaže dopunu Dnevnog reda :
6.
7.
8.
9.

Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Poslovnik Općinskog vijeća
Odluka o naplati javnih parkirališta na području Općine Čeminac
Odluka o zaštiti nerazvrstanih cesta reguliranjem prometa visinskim
rampama
10. Odluka o provođenju programa “Mještani su najbitniji” – Pomoć u kući
nemoćnim i starim osobama s područja Općine Čeminac
11. Odluka o naknadi vijećnika Općinskog vijeća Općine Čeminac
12. Odluka o naknadi predsjednika Općinskog vijeća Općine Čeminac
13. Odluka o naknadi potpredsjedniku Općinskog vijeća Općine Čeminac
14. Odluka o prekoračenju po žiro računu
15. Slobodna riječ
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Predsjednik daje prijedlog na glasovanje, te nakon glasovanja konstatira da je većinom sa 8
glasova za, 5 glasova protiv prihvaćena dopuna Dnevnog reda.
AD.6. Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Predsjednik predlaže:
1. Zdenko Kucelj, za predsjednika
2. Anita Cvitkušić, za člana
3. Martina Đurkin, za člana.
Vijećnik Matko Perković predlaže Igora Gorupa za člana Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost.
Predsjednik daje prijedlog vijećnika Matka Perkovića na glasovanje, te nakon glasovanja
konstatira da prijedlog vijećnika Matka Perkovića sa 4 glasa za, 8 glasova protiv, te 1
suzdržanim glasom nije prihvaćen.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog:
1. Zdenko Kucelj, za predsjednika
2. Anita Cvitkušić, za člana
3. Martina Đurkin, za člana.
Nakon glasovanja konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom sa 8 glasova za, 4 glasa protiv,
te 1 suzdržanim glasom.
AD.7. Poslovnik Općinskog vijeća

Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća uručen je nazočnim vijećnicima na 1. sjednici
Općinskog vijeća.
Predsjednik otvara raspravu.
Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog na glasovanje, te nakon
glasovanja konstatira da Općinsko vijeće Općine Čeminac većinom sa 8 glasova 'za', te 5
glasova protiv, donosi
POSLOVNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
KLASA: 012-04/21-01/0001
URBROJ: 2100/05-03-21-1
Tekst Poslovnika Općinskog vijeća prilaže se ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD.8. Odluka o naplati javnih parkirališta na području Općine Čeminac
Prijedlog Odluke o naplati javnih parkirališta na području Općine Čeminac uručen je
nazočnim vijećnicima na 1. sjednici Općinskog vijeća.
Predsjednik otvara raspravu.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali općinski načelnik Zlatko Pinjuh i vijećnici: Matko
Perković, Danijel Rešetar i Igor Gorup, predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog na
glasovanje, te nakon glasovanja konstatira da Općinsko vijeće Općine Čeminac većinom sa 8
glasova 'za', te 5 glasova protiv, donosi
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ODLUKU
o naplati javnih parkirališta
na području Općine Čeminac

I.
Općinsko vijeće Općine Čeminac donosi Odluku o naplati javnih parkirališta na području Općine
Čeminac u iznosu od 4,00 kn po satu.
II.
Besplatno korištenje javni parkirališta na području Općine Čeminac dopušteno je 10 minuta od
trenutka parkiranja na označeno parkirno mjesto.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.
KLASA: 340-01/21-01/0001
URBROJ: 2100/05-03-21-1
AD.9. Odluka o zaštiti nerazvrstanih cesta reguliranjem prometa visinskim rampama

Prijedlog Odluke o zaštiti nerazvrstanih cesta reguliranjem prometa visinskim uručen
je nazočnim vijećnicima na 1. sjednici Općinskog vijeća.
Predsjednik otvara raspravu.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali općinski načelnik Zlatko Pinjuh i vijećnik Matko
Perković, predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog na glasovanje, te nakon glasovanja
konstatira da Općinsko vijeće Općine Čeminac većinom sa 8 glasova 'za', te 5 glasova protiv,
donosi
ODLUKU
o zaštiti nerazvrstanih cesta reguliranjem
prometa visinskim rampama
I.
Općinsko vijeće Općine Čeminac donosi Odluku o zaštiti nerazvrstanih cesta reguliranjem prometa
visinskim rampama.
II.
Zaštita nerazvrstanih cesta na području Općine Čeminac regulirat će se postavljanjem visinskih rampi
na dionicima koje će biti označene. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Čeminac za izradu
Pravilnika o regulaciji prometa visinskim rampama.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.
KLASA: 340-01/21-01/0002
URBROJ:2100/05-03-21-1

AD.10. Odluka o provođenju programa “Mještani su najbitniji” – Pomoć u kući
nemoćnim i starim osobama s područja Općine Čeminac
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Prijedlog Odluke o provođenju programa “Mještani su najbitniji” – Pomoć u kući
nemoćnim i starim osobama s područja Općine Čeminac uručen je nazočnim vijećnicima na
1. sjednici Općinskog vijeća.
Predsjednik otvara raspravu.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali općinski načelnik Zlatko Pinjuh i vijećnik Matko
Perković, predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog na glasovanje, te nakon glasovanja
konstatira da Općinsko vijeće Općine Čeminac većinom sa 12 glasova 'za', te 1 glasom protiv,
donosi
ODLUKU
o provedbi provođenja programa
„Mještani su najbitniji“ - Pomoć u kući nemoćnim i starim osobama
s područja Općine Čeminac
I.
Općinsko vijeće Općine Čeminac donosi Odluku o provedbi provođenja programa „Mještani su
najbitniji“ – pomoć u kući nemoćnim i starim osobama s područja Općine Čeminac.
II.
Cilj programa je zapošljavanje teže zapošljivih žena sa područja Općine Čeminac koje su imaju
najviše završenu srednju stručnu spremu. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Čeminac za
pripremu programa i raspisivanje natječaj za provedbu projekt „Mještani su najbitniji“.

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.
KLASA: 100-01/21-01/0001
URBROJ:2100/05-03-21-1
AD.11. Odluka o naknadi vijećnika Općinskog vijeća Općine Čeminac

Prijedlog Odluke o naknadi vijećnika Općinskog vijeća Općine Čeminac uručen je
nazočnim vijećnicima na 1. sjednici Općinskog vijeća.
Predsjednik otvara raspravu.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali općinski načelnik Zlatko Pinjuh i vijećnici: Igor
Gorup i Matko Perković, predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog na glasovanje, te nakon
glasovanja konstatira da Općinsko vijeće Općine Čeminac većinom sa 8 glasova 'za', te 5
glasova protiv, donosi
ODLUKU
o naknadi vijećnika Općinskog vijeća
Općine Čeminac
I.
Općinsko vijeće Općine Čeminac donosi Odluku o naknadi vijećnika Općinskog vijeća Općine Čeminac
u iznosu od 1.000,00 kuna za svaku sjednicu Općinskog vijeća Općine Čeminac.
II.
Sukladno članku 31.a 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, 144/20)
određuje se neto iznos po članu predstavničkog tijela tako da ukupna godišnja neto naknada po članku
predstavničkog tijela ne smije iznositi više od 6.000,00 kuna.
III.
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Navedeno financiranje financirati će se iz proračuna Općine Čeminac.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

KLASA: 121-02/21-01/0006
URBROJ:2100/05-03-21-1
AD.12. Odluka o naknadi predsjednika Općinskog vijeća Općine Čeminac

Prijedlog Odluke o naknadi predsjednika Općinskog vijeća Općine Čeminac uručen je
nazočnim vijećnicima na 1. sjednici Općinskog vijeća.
Predsjednik otvara raspravu.
U nastavku predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog na glasovanje, te nakon
glasovanja konstatira da Općinsko vijeće Općine Čeminac većinom sa 8 glasova 'za', te 5
glasova protiv, donosi
ODLUKU
o naknadi predsjednika vijeća Općinskog vijeća
Općine Čeminac
I.
Općinsko vijeće Općine Čeminac donosi Odluku o naknadi predsjednika vijeća Općinskog vijeća
Općine Čeminac u iznosu od 1.500,00 kuna za svaku sjednicu Općinskog vijeća Općine Čeminac.
II.
Sukladno članku 31.a 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, 144/20)
naknada za predsjednika predstavničkog tijela može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50% od
pripadajuće naknade vijećnicima predstavničkog tijela. Ukupna godišnja neto naknada ne smije iznositi
više od 9.000,00 godišnje.
III.
Navedeno financiranje financirati će se iz proračuna Općine Čeminac.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.
KLASA: 121-02/21-01/0007
URBROJ:2100/05-03-21-1
AD.13. Odluka o naknadi potpredsjedniku Općinskog vijeća Općine Čeminac

Prijedlog Odluke o naknadi potpredsjedniku Općinskog vijeća Općine Čeminac
uručen je nazočnim vijećnicima na 1. sjednici Općinskog vijeća.
Predsjednik otvara raspravu.
U nastavku predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog na glasovanje, te nakon
glasovanja konstatira da Općinsko vijeće Općine Čeminac većinom sa 8 glasova 'za', te 5
glasova protiv, donosi
ODLUKU
o naknadi potpredsjednika vijeća Općinskog vijeća
Općine Čeminac
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I.
Općinsko vijeće Općine Čeminac donosi Odluku o naknadi potpredsjednika vijeća Općinskog vijeća
Općine Čeminac u iznosu od 1.300,00 kuna za svaku sjednicu Općinskog vijeća Općine Čeminac.
II.
Sukladno članku 31.a 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, 144/20)
naknada za potpredsjednika predstavničkog tijela može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 30%
od pripadajuće naknade vijećnicima predstavničkog tijela. Ukupna godišnja neto naknada ne smije
iznositi više od 7.800,00 godišnje.
III.
Navedeno financiranje financirati će se iz proračuna Općine Čeminac.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.
KLASA: 121-02/21-01/0008
URBROJ:2100/05-03-21-1
AD.14. Odluka o prekoračenju po žiro računu

Prijedlog Odluke o prekoračenju po žiro računu uručen je nazočnim vijećnicima na 1.
sjednici Općinskog vijeća.
Predsjednik otvara raspravu.
U nastavku predsjednik Općinskog vijeća daje prijedlog na glasovanje, te nakon
glasovanja konstatira da Općinsko vijeće Općine Čeminac većinom sa 8 glasova 'za', te 5
glasova protiv, donosi
ODLUKU
o prekoračenju po žiro-računu
I.
Općinsko vijeće donosi odluku o odobrenju prekoračenja po žiro računu Općine Čeminac u
iznosu do 2.700.000,00 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
URBROJ: 2100/05-03-21-5
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AD.15. Slobodna riječ
Pod ovom točkom dnevnog reda Općinsko vijeće razmatra zamolbe i donosi slijedeće:
1. ODLUKU - Općinsko vijeće Općine Čeminac jednoglasno sa 13 glasova „za“ donosi Odluku o
ostvarivanju prava na potporu za mladi bračni par - MIA I BORIS MIHALJEC iz Kozarca.
KLASA:551-06/21-03/0006
URBROJ:2100/05-03-21-2
2. ODLUKU - Općinsko vijeće Općine Čeminac većinom sa 9 glasova „za“, 3 glasa protiv, te 1
suzdržanim glasom donosi Odluku o ostvarivanju prava na potporu za projekt useljavanja na
područje Općine Čeminac - podnositelj zahtjeva IVICA HOZJAN.
KLASA:402-07/21-09/0002
URBROJ:2100/05-03-21-2

Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje sjednicu u 17:02 sati.
KLASA:021-05/21-01/0003
URBROJ:2100/05-03-21-2
Zapisničar
Martina Đurkin

Ovjerovitelji zapisnika
Jozo Grizelj ____________________
Ilija Domazet ___________________
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