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Temeljem članka 6. i članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“
broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) te članka 35. Statuta Općine Semeljci
(„Službeni glasnik“ Općine Semeljci, broj 2/13 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Semeljci na
17. sjednici održanoj dana 21.03.2019. godine donosi
ODLUKU
o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi
na području Općine Semeljci

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi koje osigurava
Općina Semeljci (u daljnjem tekstu: Općina) koja su propisana Zakonom o socijalnoj skrbi (u
daljnjem tekstu: Zakon), prava i pomoći iznad standarda propisanih Zakonom, korisnici te
uvjeti, način i postupak za njihovo ostvarivanje.
Članak 2.
Poslove u svezi ostvarivanja prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi propisanih ovom
Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Semeljci (u daljnjem tekstu: Jedinstveni
upravni odjel).
Članak 3.
Prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi utvrđene ovom Odlukom ne mogu se
ostvarivati na teret Općine ako je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju
prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba, osim iznimno u
slučaju ostvarivanja jednokratne naknade propisane ovom Odlukom.
Članak 4.
Sredstva za ostvarivanje prava i pomoći propisanih Zakonom osiguravaju se u
proračunu Općine, a sredstva za ostvarivanje prava i pomoći utvrđenih ovom Odlukom iznad
standarda propisanog Zakonom osiguravaju se u proračunu Općine sukladno programu javnih
potreba u socijalnoj skrbi te proračunskim mogućnostima Općine za tekuću godinu.
Članak 5.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje su neutralni
i odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

II.

KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
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Članak 6.
Pojam korisnika socijalne skrbi ( u daljnjem tekstu: korisnik) određen je Zakonom.
Članak 7.
Prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se
hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine te strancima i osobama
bez državljanstva s prebivalištem na području Općine.
Prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se
prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

III.

PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI
Članak 8.
Prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi Općine u smislu ove Odluke su:
1. naknada za troškove stanovanja,
2. pravo na troškove ogrjeva,
3. pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola,
4. pomoć za podmirenje troškova prehrane djece u osnovnim školama,
5. jednokratna naknada,
6. pomoć za nabavku školskih udžbenika i opreme za učenike,
7. pravo na studentsku stipendiju,
8. pravo na sufinanciranje boravka djece u vrtićima te učenika u đačkim domovima,
9. poklon socijalno ugroženim obiteljima povodom božićnih i uskrsnih blagdana,
10. jednokratna novčana naknada u vidu bonova umirovljenicima povodom blagdana
Uskrsa i Božića,
11. drugi oblici pomoći koje su od interesa za mještane Općine.

IV.
UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA I POMOĆI
1.
Naknada za troškove stanovanja
Članak 9.
Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, komunalnu
naknadu, električnu energiju, plin grijanje, vodu i odvodnju te druge troškove stanovanja u
skladu s posebnim propisima.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne
naknade.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa
zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu sukladno Zakonu.
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Članak 10.
Postupak za ostvarivanje naknade za troškove stanovanja pokreće se podnošenjem
zahtjeva na propisanom obrascu Jedinstvenom upravnom odjelu, a Jedinstveni upravni odjel
može pokrenuti postupak i po službenoj dužnosti kada utvrdi ili sazna da je radi zaštite
interesa osobe potrebno pokrenuti postupak.
Uz zahtjev za pokretanje postupka kao i tijekom korištenja naknade za troškove
stanovanja, podnositelj je dužan dostaviti, odnosno predočiti Jedinstvenom upravnom odjelu
odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.
Pravo se ostvaruje od prvog dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je podnijet
zahtjev, a Jedinstveni upravni odjel može odlučiti da podnositelj zahtjeva započne s
ostvarivanjem prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev, ako je zahtjev podnesen do
petnaestog dana u mjesecu.
Članak 11.
Korisnik naknade za troškove stanovanja dužan je svaki mjesec donositi uplatnice za
troškove stanovanja i dokaz o tome da je korisnik zajamčene minimalne naknade (poštanska
isplatnica pomoći ili potvrda banke o primitku zajamčene minimalne naknade na tekući
račun).
Ako korisnik iz neopravdanih razloga ne izvršava obveze iz prethodnog članka, neće
mu biti plaćeni troškovi stanovanja za mjesec u kojem nije izvršio obvezu.
Ako korisnik ne izvršava obvezu iz stavka 1. ovog članka neprekidno u trajanju dva
mjeseca Jedinstveni upravni odjel će uputiti pismeni poziv korisniku. Ukoliko se korisnik ne
odazove pozivu, utvrdit će se prestanak prava po službenoj dužnosti.
Članak 12.
Općina će u cijelosti izravno platiti račun/uplatnicu ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj
osobi koja je izvršila uslugu.
Pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine za najmoprimce,
isplaćuje se temeljem ugovora o najmu ovjerenog kod javnog bilježnika i u nadležnoj
poreznoj upravi, uz predočeni dokaz o vlasništvu nekretnine (zemljišno knjižni izvadak
najmodavca) na žiro račun najmodavca.
2.

Pravo na troškove ogrjeva

Članak 13.
Pravo na naknadu za troškove ogrijeva ima Korisnik zajamčene minimalne naknade
koji živi na području Općine, a grije se na drva.
Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se jednom
godišnje pravo na trošak ogrjeva u visini koju odlukom odredi Osječko-baranjska županija.
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Rješenje o priznavanju prava na troškove ogrjeva donosi nadležni upravni odjel
Osječko-baranjske županije, a radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovoga
članka. Jedinstveni upravni odjel podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene
minimalne naknade nadležnom upravnom odjelu Osječko-baranjske županije sukladno
odredbama Zakona.
3.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola

Članak 14.
Općina će sufinancirati troškove prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa
prebivalištem na području Općine koji nemaju nikakvih dugovanja prema Općini, prijevoznim
sredstvima redovitog putničkog linijskog prijevoza (autobus) na osnovi Odluke Općinskog
načelnika.

4.

Pomoć za podmirenje troškova prehrane djece u osnovnim školama

Članak 15.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane djece u osnovnim školama ostvaruju
svi učenici osnovnih škola na području Općine Semeljci sukladno Odluci Općinskog
načelnika.

5.

Jednokratna naknada

Članak 16.
Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili kućanstvu koji su se našli u položaju
izvanredne trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne
mogu utjecati (elementarna nepogoda koja je prouzročila ljudske žrtve ili težu materijalnu
štetu, pomoć u troškovima liječenja teške bolesti, smrti člana obitelji i sl.) te radi toga nisu u
mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti neke osnovne životne potrebe.
Odlukom o uvjetima i načinu dodjele jednokratne financijske pomoći socijalno
ugroženim građanima s područja Općine Semeljci utvrđuje se pravo na dodjelu, odnosno
uvjeti i visina naknade.

6.

Pomoć za nabavku školskih udžbenika i opreme za učenike
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Članak 17.
Općina će osigurati nabavku besplatnih udžbenika te bilježnica i pribora za sve
učenike osnovnih škola na svom području, u skladu s predviđenim sredstvima u Proračunu
Općine te Odluci načelnika.

7.

Pravo na studentsku stipendiju

Članak 18.
Pravo na studentsku stipendiju ostvaruju studenti pod uvjetima i na način propisan
Pravilnikom o dodjeli stipendija Općine Semeljci te Odluci vijeća o dodjeli stipendija za
svaku akademsku godinu.

8.

Pravo na sufinanciranje boravka djece u vrtićima te učenika u đačkim domovima

Članak 19.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjim vrtićima te učenika u
đačkim domovima te kriterije za ostvarenje istog prava određuje se Pravilnikom odnosno
Odlukom Općinskog vijeća.

9.

Poklon socijalno ugroženim obiteljima povodom božićnih i uskrsnih blagdana

Članak 20.
Pravo na poklon za božićne i uskrsne blagdane u naravi imaju obitelj slabijeg
imovinskog stanja.
Vrijednost poklona, za svaku godinu, utvrđuje načelnik posebnim aktom.
10.

Jednokratna novčana naknada u vidu bonova umirovljenicima povodom
blagdana Uskrsa i Božića

Članak 21.
Jednokratna novčana naknada umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine,
povodom blagdana Uskrsa i Božića, isplaćuje se pod uvjetima i u visini koju svake godine,
utvrđuje načelnik posebnim aktom.

11.

Drugi oblici pomoći koje su od interesa za Općinu Semeljci
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Članak 22.
Općina može osigurati sredstva u proračunu za druge oblike pomoći koje su od
interesa za Općinu, a njima se neposredno ostvaruju socijalne potrebe građana, pod uvjetom
da su planirane i utvrđene Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine za tekuću
godinu.
V.

NADLEŽNOST I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA I POMOĆI

Članak 23.
Postupak za ostvarivanje prava i pomoći iz ove Odluke, ako nije drugačije određeno
pokreće se na zahtjev stranke, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika.
Iznimno, Jedinstveni upravni odjel može pokrenuti postupak po službenoj dužnosti
kad utvrdi ili sazna da je s obzirom na postojeće činjenično stanje radi zaštite stranke,
potrebno pokrenuti takav postupak.
Članak 24.
Zahtjev iz prethodnog članka podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu na
propisanom obrascu uz koji se prilažu dokazi i isprave potrebne za ostvarivanje prava i
pomoći.
Jedinstveni upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i
okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava i pomoći provođenjem očevida na
adresi stanovanja podnositelja zahtjeva odnosno korisnika ili na drugi odgovarajući način.
Članak 25.
Jedinstveni upravni odjel je dužan po zahtjevu za ostvarivanje prava i pomoći riješiti u
roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
O zahtjevu za ostvarivanje prava i pomoći Jedinstveni upravni odjel odlučuje
rješenjem.
Članak 26.
O žalbi protiv prvostupanjskog rješenja Jedinstvenog upravnog odjela odlučuje
nadležno drugostupanjsko tijelo, sukladno važećim propisima.
Članak 27.
Korisnik kojem je priznato pravo na ostvarivanje prava i pomoći, dužan je
Jedinstvenom upravnom odjelu pravodobno prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti
koje utječu na daljnje ostvarivanje prava i pomoći ili opseg prava i pomoći u roku osam (8)
dana od dana nastanka promjene.
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Članak 28.
Jedinstveni upravni odjel povremeno preispituje činjenice i okolnosti odlučujuće za
ostvarivanje prava i pomoći utvrđenih ovom Odlukom te ukoliko su se iste promijenile donosi
novo rješenje.
Članak 29.
Jedinstveni upravni odjel će na mjestu na kojem se zaprimaju zahtjevi za ostvarivanje
prava i pomoći, na prikladan način istaknuti popis, odnosno pregled odgovarajućih isprava,
odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava i pomoći, odnosno dokaza potrebnih za
ostvarivanje prava i pomoći utvrđenih ovom odlukom.
Članak 30.
Korisnik koji je ostvario pravo ili pomoć utvrđenih ovom Odlukom, dužan je vratiti
neosnovano primljenu naknadu, odnosno pomoć ako je:
- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je
morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario
pravo ili pomoć koje mu ne pripada,
- ostvario pravo ili pomoć zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu
koja utječe na gubitak ili opseg prava i pomoći za koju je on odnosno njegov skrbnik
znao ili je morao znati.

VI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pomoći za podmirenje
troškova stanovanja („Službeni glasnik“ Općine Semeljci broj 6/01, 5/11 i 2/12).
Članak 32.
Postupci započeti prije dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema
odredbama ove Odluke.
Jedinstveni upravni odjel će pojedinačna prava Korisnika rješenjem uskladiti s ovom
Odlukom u primjerenom roku.
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Članak 33.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Semeljci.

Klasa: 500-02/19-01/01
Ur.broj: 2121/07-01/19-1
Semeljci, 21.03.2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing. v.r.

_______________________
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Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj
94/13, 73/17 i 14/19) te članka 35. Statuta Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine
Semeljci, broj 2/13 i 1/18) ), Općinsko vijeće Općine Semeljci na 17 sjednici održanoj 21.03.
2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Semeljci za 2018. godinu
I.
Općinsko vijeće Općine Semeljci usvaja Izvješće o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Općine Semeljci za 2018. godinu.

II.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Semeljci za 2018. godinu
sastavni je dio ovog Zaključka.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Semeljci.

Klasa: 361-02/19-01/05
Ur.broj: 2121/07-01/19-1
Semeljci, 21.03.2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing. v.r.

___________________
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Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj
94/13, 73/17 i 14/19) te članka 58. Statuta Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine
Semeljci, broj 2/13 i 1/18) Općinski načelnik Općine Semeljci podnosi Općinskom vijeću

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu

I. ZAKONSKA REGULATIVI I PRAVNI PROPISI
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17 i
14/19), (dalje u tekstu:Zakon) utvrđene su odredbe kojima se uređuje sustav gospodarenja
otpadom uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljevi i način
gospodarenja otpadom, strateški i programski dokumenti u gospodarenju otpadom, nadležnost
i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti
gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja
otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.
Općina Semeljci dužna je na svom području osigurati:
1. javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog
otpada,
2. odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada,
3. sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako
odbačenog otpada,
4. provedbu Plana gospodarenja otpadom RH
5. donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave,
6. provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području i
7. mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.
0Općina Semeljci dužna je sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada
sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te je dužna
osigurati provedbu obveze koje nalaže Zakon na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit
način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom
osiguravajući pri tom javnost rada.
II. GOSPODARENJE OTPADOM
Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. usvojen je u siječnju 2017.
godine te je kao takav temelj za donošenje Plana jedinice lokalne samouprave.
Sukladno navedenim zakonskim odredbama, a u svrhu uspostave cjelovitog sustava
gospodarenja komunalnim otpadom Općinsko vijeće na 7. sjednici Općinskog vijeća dana 29.
01.2018. godine donijelo je Odluku o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Semeljci za
razdoblje 2018.-2023. godine („Službeni glasnik“ Općine Semeljci, broj 1/08).
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Općinsko vijeće je na 9. sjednici, 26.04.2018. godine donijelo Odluku o donošenju
Plana gospodarenja otpadom Općine Semeljci za razdoblje 2017.-2023.8Službeni glasnik
Općine Semeljci 4/18).
Člankom 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinica lokalne samouprave
dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do
31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom
glasilu.
1. OBUHVAČENOST STANOVNIŠTVA ORGANIZIRANIM SAKUPLJANJEM I
ODVOZOM KOMUNALNOG OTPADA
Organiziranim sakupljanjem i odvozom komunalnog otpada obuhvaćeno je 100%
stanovništva Općine Semeljci u svih pet naselja.
2. NAČIN GOSPODARENJA OTPADOM
2.1. Komunalni otpad
➢ Količina sakupljenog i odloženog miješanog komunalnog otpada iz domaćinstava i od
pravnih osoba u 2018. godini iznosi 270.350 kg.
➢ U 2018.godini uspješno je nastavljeno organizirano sakupljanje, odvoz i deponiranje
komunalnog otpada od strane komunalnog poduzeća „Junakovci“ d.o.o Semeljci,
Kolodvorska 2., koje je u 100% vlasništvu Općine Semeljci.
➢ Sakupljanje miješanog komunalnog otpada organiziran je na način: odvajanje na
kućnom pragu. Svaka vrsta otpada sukladno vrsti posuda za otpad podijeljenih
domaćinstvima i pravnim osobama skuplja se kamionom s nadogradnjom 16 m³ po
jedan puta mjesečno izuzev biološki razgradivog otpada koji se u mjesecu od travnja
do studenog skuplja dva puta mjesečno. Također odvojeno su se prikupljale i druge
vrste otpada kamionom i dovozom stanovnika na reciklažno dvorište deponije „Ada“
Koritna.
➢ Obračun troškova gospodarenja otpadom je prema volumenu otpada – kanta 12 litara
i kontejnera 1100 litara, a na bazi četiri odvoza mjesečno.
➢ Miješani komunalni otpad deponiran je na odlagalištu komunalnog otpada „Ada“
Koritna.
2.2. Posebne kategorije otpada: količine odvojeno sakupljenih posebnih kategorija
otpada po vrstama (tonama) u 2018. godini:
• PAPIR - 69.120 kg
• PLASTIKA - 45.440 kg
• BIORAZGRADIVI- 146.460 kg
• AMBALAŽA OD STAKLA - 8.130 kg
• OTPADNO ŽELJEZO – 1.660 kg
➢ Način sakupljanja: reciklažno dvorište + samostalne posude za odvojeno prikupljanje
na kućnom pragu.
➢ Gospodarenje otpadom: nabavljene kante od 120 litara i kontejneri 1100 litara.
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➢ Na području Općine nema divljih odlagališta, odnosno ukoliko se pojave odmah ih se
sanira. Odlagalište „Ada“ u Koritni je sanitarna deponija koja zadovoljava sve
sanitarno-tehničke uvjete.
➢ Edukacija stanovništva: Općina Semeljci provodi edukaciju putem oglasnih ploča,
letaka, web stranice. Općina Semeljci jeu 2018. godini započelaprovedu projekta
„Gospodarim otpadom“sa susjednim općinama.Ciljane skupine su predškolska i
školska djeca te ostalo stanovništvo. Cilj projekta je izgradnja svijesti mještana o
važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom i reciklažnimotpadom na
područjima jedinica lokalne samouprave uključenima u projekt. Naglasak se stavlja na
provedbu aktivnosti gospodarenja otpadom koje dovode do:sprječavanja nastanka
otpada, ponovne uporabe, kompostiranja, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvu.
Posredničko tijelo razine 1 u provedbi ovoga projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike, dok je Posredničko tijelo razine 2, u provedbi Fond za zaštitu okoliša i
energetsku

Klasa: 361-02/19-01/04
Ur.broj: 2121/07-02/19-1
Semeljci, 11.03.2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Grga Lončarević v.r.

________________________
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IZVJEŠĆE
o lokacijama i količinama odbačenog otpada,
troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera
u 2018. godini
1. LOKACIJE ODBAČENOG OTPADA

Temeljem članka 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne
novine, broj 94/13, 73/17,14/19), Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je
izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog
otpada i provedbi mjera iz stavka 1. čl. 36. navedenog Zakona podnijeti predstavničkom tijelu
te jedinice do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
Lokacije nepropisno odbačenog otpada se nalaze na lokacijama koje su predviđene za
odlaganje građevinskog otpada.
Na području Općine Semeljci, skoro svako mjesto ima odlagalište predviđeno za građevinski
otpad:
1. K.O. Semeljci, k.č.br. 1337.
2. K.O. Koritna, k.č.br 1403.
3.K.O. Mrzović, k.č.br 89/1
Odlagalište građevinskog otpada u na k.č.br 133.94/13,, u K. O. Vrbica i na k.č.br.435., te
k.č.br 1259 K.O. Kešinci, trenutno je zatvoreno i fizički ograđeno iskopanim kanalom zbog
nemogućnosti nadziranja i spriječavanje dovoza velikih količina smeća.
2. TROŠKOVI UKLANJANJA
Sukladno članku 36. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, provedbu
obaveza iz članka 28. stavka 1. točke 3.Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne
novine, broj94/13, 73/17,14/19) osigurava osoba koja obavlja poslove službe nadležne za
komunalni red jedinice lokalne samouprave- komunalni redar, čije Izvješće se nalazi u
prilogu.
Redovnim obilaskom terena Općine Semeljci,na temelju izvješća komunalnog redara
zabilježene su aktivnosti o zapažanju sa terena, lokacijama i sanacijama te mjerama
sprječavanja nepropisno odloženog otpada u vremenu od siječnja 2018. godine do ožujka
2019. godine.
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Prema Izvješću komunalnog redara u protekloj godini sanirana su odlagališta građevinskog
otpada, jer su upravo na njima stvarane deponije kućnog otpada- od različite tehnike,
kućanskih aparata, namještaja te kućnog otpada.
Uspješno je bilo jedno spriječavanje odlaganja smeća na deponiji građevinskog otpada u
Semeljcima, od strane nepoznatih osoba koji ne pripadaju našoj jedinici lokalne
samouprave .
U cilju spriječavanja nepropisnog odlaganja otpada postavljane su rampe, kopani kanali,
konstantno čišćena odlagališta, vršen nadzor u svim dijelovima dana, međutim nije spriječeno
i daljnje nagomilavanje.
Troškovi uklanjanja, fizičkog ograđivanja u vidu iskopavanja kanala, pravljenja rampe i
odvoza nagomilanog smeća, te saniranja cjelokupnog odlagališta građevinskog otpada od
kućnog smeća i građevinskih ostataka i to u svim mjestima naše Općine, za prošlu godinu
iznosi 72. 344, 07 kn.

3. PROVEDBE MJERA
Na temelju članka 36.stavak 2. točka 1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( NN
94/13, 73/17,14/19 ) obaveza Općine Semeljci je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti
o nepropisno odbačenom otpadu te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada
što je odrađeno objavom na internetskoj stranici Općine Semeljci, te smo time omogućili
građanima prijavu lokacije nepropisno odbačenpog otpada popunjavanjem priloženog
obrasca, koji se može dostaviti na adresu Općine Semeljci, e-mail ili broj mobitela
komunalnog redara.

Klasa: 363-02/19-01/01
Ur.broj: 2121/07-2/19-513
Semeljci, 12.03.2019. godine
Načelnik Općine Semeljci
Grga Lončarević v.r.

______________________
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Na temelju članka 36. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 35. Statuta Općine Semeljci („Službeni glasnik“
Općine Semeljci, broj 2/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Semeljci na 17 sjednici održanoj
21.03.2019. godine, donosi

ODLUKU
o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
na području Općine Semeljci
Članak 1.
Odlukom o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada (u daljnjem
tekstu: Odluka) određuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada na lokacijama na
kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Općine
Semeljci.
Članak 2.
Na temelju Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima otklanjanja odbačenog
otpada sukladno članku 36. stavak 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom utvrđuju se
lokacije na kojima će se provoditi posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada na
području Općine Semeljci i to:
-

k.o. Semeljci, k.č.br 1337,
k.o. Koritna, k.č.br. 1403,
k.o. Mrzović, k.č.br. 89/1.
Članak 3.

Na lokacijama navedenim u članku 2. ove Odluke provodit će se posebne mjere radi
sprječavanja odbacivanja otpada i to:
- učestala kontrola lokacija od strane komunalnog redara,
- postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada,
- uspostava sustava za zaprimanje obavijesti ili obrasca elektroničkim putem o
nepropisno odbačenom otpadu,
- objava informacija o telefonskom broju i ovlaštenoj osobi kojoj je moguće prijaviti
nepropisno odbačen otpad.
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Na području Općine i dalje će se vršiti edukacija i informiranje građana o načinu
zbrinjavanja različitih vrsta otpada u skladu sa zakonskim propisima i općim aktima Općine
Semeljci.
Članak 4.
Za provedbu mjera iz članka 3. ove Odluke osigurana su sredstva u Proračunu Općine
Semeljci za 2019. godinu.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine
Semeljci.

Klasa: 351-01/19-01/02
Ur.broj: 2121/07-01/19-1
Semeljci, 21.03.2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing. v.r.

_______________________
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Na temelju članka 33. stavka 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj 94/13, 73/17 i 14/19) te članka 35. Statuta Općine Semeljci („Službeni glasnik“
Općine Semeljci, broj 2/13 i 1/18) ), Općinsko vijeće Općine Semeljci na 17. sjednici
održanoj 21.03.2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom za 2018. godinu sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom

I.
Općinsko vijeće Općine Semeljci usvaja Izvješće o izvršenju Programa gradnje
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom
za 2018. godinu.
II.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom za 2018. godinu sastavni je dio ovog
Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Semeljci.

Klasa: 361-02/19-01/03
Ur.broj: 2121/07-01/19-01
Semeljci, 21.03.2019. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing. v.r.

______________________
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Na temelju članka 33. stavka 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj 94/13, 73/17 i 14/19) te članka 58. Statuta Općine Semeljci („Službeni glasnik“
Općine Semeljci, broj 2/13 i 1/18) Općinski načelnik Općine Semeljci podnosi Općinskom
vijeću
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za
2018. godinu sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom
1.Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom kao sastavni dio
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se donosi temeljem
Zakona o komunalnom gospodarstvu donesen je na 5. sjednici Općinskog vijeća Općine
Semeljci07. prosinaca 2017. godine (Službeni glasnik broj 16/17). Izmjene i dopune
Programa donijete su na 15. sjednici Općinskog vijeća 13. prosinca 2018. godine.
Navedenim Programom i Izmjenama istog, određen je opis poslova s procjenomtroškova
potrebnih za ostvarenje projekata gradnje građevina za gospodarenje otpadom kao i iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja.
2. Člankom 4. stavak 1. točka 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom definirane su
građevine za gospodarenje otpadom kao skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno
dvorište.
3. Program naveden u točci 1. ovog izvješća obuhvaćao je proširenje nadstrešnice na
reciklažnom dvorištu odlagališta komunalnog otpada „Ada“ Koritna te izgradnju pristupne
ceste do odlagališta „Ada“ Koritna.
Tablica realizacije:
Proširenje
nadstrešnice
na
reciklažnom
dvorištu
Pristupna
cesta prema
Adi Koritna

Planirano (kn)
166.000,00

Ostvareno (kn)
165.563,33

1.307.000,00

1.043.496,20

Klasa: 361-02/19-01/03
Ur.broj: 2121/07-02/19-01
Semeljci, 11.03.2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Grga Lončarević v.r.
___________________
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Na temelju članka 35.b stavka 1. 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 i 123/17) i članka 60. stavak 1. Statuta Općine Semeljci („Službeni
glasnik“ Općine Semeljci, broj 2/13 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Semeljci na 17. sjednici
održanoj dana 21.03.2019. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju polugodišnjeg izvješća načelnika o njegovom radu za razdoblje srpanj-prosinac
2018. godine

I.
Usvaja se polugodišnje izvješće općinskog načelnika o njegovom radu za razdoblje
srpanj-prosinac 2018. godine kako je predloženo.
II.
Izvješće iz točke I. prilog je ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
III.
Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Općine Semeljci.

Klasa: 022-05/19-01/06
Ur.broj: 2121/07-01/19-1
Semeljci, 21.03.2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing. v.r.

_____________________
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Republika Hrvatska
Osječko-baranjska Županija
Općina Semeljci
Načelnik

Tel. 385/ 031-856310
Fax: 385/ 031-856197
nacelnik@semeljci.hr

Semeljci, 18. 03. 2019.

IZVJEŠĆE NAČELNIKA OPĆINE SEMELJCI ZA RAZDOBLJE
OD 01. SRPNJA 2018. DO 31. PROSINCA 2018. GOD.

Početkom perioda za koji podnosim ovo Izviješće započeli su sa radom i djelatnici
uposleni u javnim radovima, a kao i svake godine njihov rad je bio povezan sa našim
Komunalnim društvom i poslovima na uređenju javnih površina, groblja, uređenju kanala i
putova, izgradnji infrastrukturnih objekata, te održavanju naših nekretnina.
Dovršena je izgradnja ceste do odlagališta otpada Ada u Koritni, pripremljena je
dokumentacija za tehnički pregled kako bismo dobili uporabnu dozvolu i zatražili povrat
sredstava od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Izradili smo
projekte za rekonstrukciju bazena uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i EU
fondova i sada nam preostaje čekati nekakav natječaj za financiranje takvih objekata, jer
realizacija istoga zahtjeva znatna sredstva. Rekonstrukcija dijelova javne rasvjete na
postojećim stupovima u Mrzoviću i Koritni je završena, a sada očekujemo i nastavak
financiranja iz EU fondova za Vrbicu i Kešince.
Što se tiče financiranja projekata iz fondova najaktivniji period je bio krajem godine kada
smo potpisali ugovore za izgradnju dječjeg vrtića gdje APPRRR sudjeluje sa oko 7,5 mil.
kuna, te za energetsku obnovu zgrade društvenog doma u Koritni gdje Ministarstvo
graditeljstva sudjeluje sa oko 550.000,00 kn.
U studenome smo dobili Suglasnost na Program raspolaganja državnim poljoprivrednim
zemljištem od Ministarstva poljoprivrede, te smo krajem godine, a više u ovoj godini,
potpisali ugovore o privremenom korištenju zemljišta, te sada pripremamo javni natječaj za
zemljište za koje su istekli ugovori.
Dovršetkom objekta za razvrstavanje otpada i spremanje strojeva na odlagalištu Ada u
Koritni stvorili smo uvjete za još detaljnije razvrstavanje otpada, a sa Fondom zaštite okoliša i
energetske učinkovitosti smo u pregovorima oko produžetka ugovora za sufinanciranje
sanacije odlagališta Ada Koritna zbog projektiranja još jedne kasete za odlaganje preostaloga
otpada, pošto CGO u Antunovcu još nije niti u početnoj fazi izgradnje.
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Dovršili smo projektiranje infrastrukture Gospodarske zone 2 u Semeljcima, u fazi smo
rješavanja imovinsko pravnih odnosa sa RH i ŽUC-om na nekoliko čestica putova i kanala,
nakon čega ćemo dobiti građevinsku dozvolu.
Djelatnici državne revizije proveli su nadzor rada Općine za 2017. godinu, sa detaljnom
kontrolom financijskih tokova, zakonitosti u radu, ispravnosti postupaka javne nabave i sve
ostalo, nakon čega smo dobili nalaz u kojemu nisu neke značajnije primjedbe osim nekoliko
preporuka i uputa za rad u narednom periodu, s obavezom dostave izvješća o učinjenom.
Zbog preporuke Revizije, ali i zbog zanemarivog iznosa kamata, povukli smo oročena
sredstva sa posebnog računa u banci, tako da smo godinu završili sa značajnim iznosom novca
na računu namijenjenog sufinanciranju kapitalnih projekata.
Na kraju godine sve naše udruge imale su obavezu podnijeti svoja financijska izviješća o
namjenski utrošenim sredstvima iz Proračuna, što je većina učinila, ali ne i svi, tako da će oni
koji to nisu poštivali morati izvršiti povrat sredstava i sukladno pravilniku ostati bez
mogućnosti kandidiranja za sredstva u 2019. godini.
Zbog promjene nekih zakona, zbog donošenja novih zakona, morali smo mijenjati i neke
naše akte što je na vrijeme učinjeno i dostavljeno svima nadležnim institucijama. Radimo na
evidentiranju cjelovite imovine Općine nakon čega je potrebno napraviti inventuru sa
pojedinačno evidentiranim brojevima svake pa i najmanje nekretnine, što će znatno doprinijeti
kontroli imovine, ali i rješavanju onih imovinskih odnosa gdje Općina ne uživa pojedine
nekretnine. Istovremeno smo radili na evidentiranju površina svih stambenih nekretnina naših
građana radi izdavanja rješenja za komunalnu naknadu koja moraju biti izdana do 31. ožujka
ove godine.
Na kraju godine predložio sam novi Proračun za 2019. godinu i projekcijama za dvije
godine u kojemu smo obuhvatili financiranja svih aktivnosti koje planiramo i koje su nam u
tom trenutku bile poznate, a koji je Općinsko vijeće usvojilo.
Načelnik općine Semeljci, Grga Lončarević

______________________
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Temeljem članka 35. Statuta Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci,
broj 2/13 i 1/18), a u vezi sa člankom 30. stavkom 5. Pravilnika o provedbi mjere 07
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. („Narodne novine“ 48/18) Općinsko vijeće
Općine Semeljci na 17. sjednici održanoj dana 21.03.2019. godine donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu projekta za Rekonstrukciju i izgradnju pješačkih staza u
Općini Semeljci za kandidiranje projekata na natječaj mjere 07 „Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014. – 2020. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu projekta za Rekonstrukciju i izgradnju
pješačkih staza u Općini Semeljciu okviru mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“, podmjere 7.4., 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. godine, te se njome ovlašćuje Općina Semeljci za prijavu
na natječaj.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“
Općine Semeljci.

Klasa: 320-01/19-01/01
Ur.broj: 2121/07-01/19-1
Semeljci, 21.03.2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing. v.r.

_________________________
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Temeljem članka 92. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i
110/18)te članka 35. Statuta Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci, broj 2/13 i
1/18) Općinsko vijeće Općine Semeljci na 17. sjednici održanoj dana 21.03.2019. godine
donosi

Z A K LJ U Č A K
o plaćanju komunalne naknade
Članak 1.
Na području Općine Semeljci komunalna naknada plaća se samo za stambeni i poslovni
prostor dok su mještani i pravne osobe oslobođeni plaćanja komunalne naknade za garažni
prostor, građevinsko koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko
zemljište radi poboljšanja životnih uvjeta na području Općine Semeljci.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u službenom glasniku Općine Semeljci.

Klasa: 363-01/19-01/01
Ur.broj: 2121/07-01/19-1
Semeljci, 21.03.2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing. v.r.

_____________________
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Temeljem članka 58. Statuta Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci
2/13 i 1/18) Općinski načelnik Općine Semeljci, donosi

ODLUKU
o donaciji Osnovnoj školi Josipa Kozarca Semeljci
Članak 1.
Povodom zahtjeva Osnovne škole Josipa Kozarca Semeljci odobrava se donacija u
iznosu od 4.000,00 kuna za provođenje sportskog natjecanja Lino višebojac koja se održava
07. ožujka 2019. godine.
Članak 2.
Iznos naveden u članku 1. Odluke ide na teret sredstava Proračuna Općine Semeljci, te se
zadužuje računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Semeljci za izvršenje iste.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“
Općine Semeljci.

Klasa: 402-03/19-01/01
Ur.broj: 2121/07-02/19-1
Semeljci, 18.02.2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Grga Lončarević v.r.

______________________
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Temeljem članka 58. Statuta Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci
2/13 i 1/18) Općinski načelnik Općine Semeljci, donosi

ODLUKU
o donaciji Kulturno umjetničkom društvu „Kešinci“
Članak 1.
Temeljem ZamolbeKulturno umjetničkog društvu „Kešinci“odobrava se donacija u
iznosu od 2.000,00 kuna za proslavu svetog Antuna (17.01.2019.) i putovanje na nastup u
Babinu Gredu.
Članak 2.
Iznos naveden u članku 1. ove Odluke ide na teret sredstava Proračuna Općine Semeljci,
te se zadužuje računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Semeljci za izvršenje iste.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom glasniku“
Općine Semeljci.

Klasa: 402-06/19-01/1
Ur.broj: 2121/07-02/19-2
Semeljci, 19.02.2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Grga Lončarević v.r.

______________________
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Temeljem članka 58. Statuta Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci
2/13 i 1/18) Općinski načelnik Općine Semeljci, donosi

ODLUKU
o donaciji Nogometnom klubu „Polet“ Semeljci
Članak 1.
Temeljem ZamolbeNK „Polet“ Semeljciod dana 18.02.2019.godine odobrava se
donacija u iznosu od 3.000,00 kuna za novonastale troškove korištenja grijanja i vode tokom
priprema za proljetni dio prvenstva.
Članak 2.
Iznos naveden u članku 1. ove Odluke ide na teret sredstava Proračuna Općine Semeljci,
te se zadužuje računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Semeljci za izvršenje iste.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom glasniku“
Općine Semeljci.

Klasa: 402-06/19-01/2
Ur.broj: 2121/07-02/19-2
Semeljci, 19.02.2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Grga Lončarević v.r.

______________________

Broj 2
Službeni glasnik
Stranica 27
___________________________________________________________________________

Temeljem članka 58. Statuta Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci
2/13 i 1/18) Općinski načelnik Općine Semeljci, donosi

ODLUKU
o donaciji Udruzi mladih „Krug“
Članak 1.
Temeljem ZamolbeUdruge mladih „Krug“ od dana 18.02.2019.godine odobrava se
donacija u iznosu od 1.500,00 kuna za novonastale troškove za organiziranje maskembala
23.02. 2019.
Članak 2.
Iznos naveden u članku 1. ove Odluke ide na teret sredstava Proračuna Općine Semeljci,
te se zadužuje računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Semeljci za izvršenje iste.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom glasniku“
Općine Semeljci.

Klasa: 402-06/19-01/3
Ur.broj: 2121/07-02/19-2
Semeljci, 19.02.2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Grga Lončarević v.r.

____________________
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Temeljem članka 58. Statura Općine Semeljci („Službeni Glasnik Općine Semeljci“, broj 2/13
i 1/18), općinski načelnik Općine Semeljci donosti sljedeću:

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova radne skupine
za izradu strateškog plana razvoja turizma
Članak 1.
Osniva se radna skupina za izradu Strateškog plana razvoja turizma Općine Semeljci 2018.2021. godine.
Članak 2.
U radnu skupinu za izradu Strateškog plana razvoja turizma imenuju se:
• Katarina Horvat
• Danijela Ljubas
• Zrinka Nakić Benc
Članak 3.
Zadatak radne skupine je savjetovati, predlagati i usmjeravati izradu strateškog plana.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u Službenom Glasniku Općine
Semeljci.

DOSTAVITI:
• Imenovanim članovima
• Pismohrana

Klasa: 334-01/19-01/01
Ur.broj: 2121/07-02/19-351
Semeljci, 09.02.2019. godine
Općinski načelnik
Grga Lončarević, v.r.

_______________________
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Temeljem članka 17. stavka 3. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine,
broj 82/15), Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite
(Narodne novine, broj 49/16) te članka 58. Statuta Općine Semeljci (Službeni glasnik Općine
Semeljci,broj 2/13 i 1/18), Općinski načelnik Općine Semeljci donosi

PLAN
vježbi civilne zaštite u 2019. godini
I.
Slijedom zadaće donošenja plana vježbi civilne zaštite isti se donosi za 2019. godinu kako slijedi:
Naziv vježbe

Evakuacija i spašavanje učenika i djelatnika iz zgrade Osnovne škole
Josipa Kozarca Semeljci, simulacija potresa

Vrsta
vježbe
prema
razini
organiziranja
Vrsta vježbi prema ciljevima i
angažiranim sudionicima
Nositelj vježbe
Lokacija vježbe
Sudionici vježbe
Ciljevi vježbe

Vježba jedinice lokalne samouprave

Procijenjeni
iznos
financijskih
sredstava za provedbu vježbe
Elaborat vježbe
Vrijeme održavanja vježbe

Pokazna
Općina Semeljci
Zgrada Osnovne škole Josipa Kozarca Semeljci
Članovi Stožera civilne zaštite, VZO Semeljci, druge službe po potrebi
Uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti članova Stožera civilne
zaštite
1.000,00 kn
Izrađuje upravljačka skupina tj. Stožer CZ Općine Semeljci
lipanj 2019. godine

II.
Nositelj vježbe donijet će odluku o pripremi i provođenju vježbe najranije 90 a najkasnije 30
dana prije početka vježbe.
III.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine
Semeljci.
Klasa: 810-08/18-01/01
Ur.broj: 2121/07-02/18-1
Semeljci, 17.12.2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Grga Lončarević v.r.

_______________________
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Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge(dalje:
Uredba) (Narodne novine, broj 26/15), članka 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba
sredstvima proračuna Općine Semeljci (Službeni glasnik Općine Semeljci, broj 2/16) te
članka 58.Statuta Općine Semeljci (Službeni glasnik Općine Semeljci,broj 2/13 i 1/18)
Općinski načelni Općine Semeljci donosi

ODLUKU
o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata
koje u 2019.godini provode udruge
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugamaza donacije
koje su se javile na Natječaj zaprijavu projekata udruga za 2019. godinu iz proračuna Općine
Semeljci objavljen 11. siječnja 2019. godine.
Članak 2.
U 2019.godini će se, u okviru ovog Natječaja,iz proračuna Općine Semeljci financirati
provedba programa i projekata koje organiziraju i provode udruge i to kako slijedi:
o Prioriteno područje 1. Javne potpore u sportu i rekreaciji u ukupnom iznosu od
414.000,00 kn, i to:
Naziv udruge
Iznos potpore
NK „Polet“ Semeljci
75.000,00
NK „Sloga“ Koritna
70.000,00
NK „Kešinci“ Kešinci
60.000,00
NK „Radnik“ Vrbica
15.000,00
NK „Naprijed“ Mrzović
60.000,00
LD „Zec“ Semeljci
30.000,00
LD Srndać Kešinci
40.000,00
Zajednica ŠRU
64.000,00
o Prioriteno područje 2. Javne potpore u kulturi u ukupnom iznosu od 120.000,00 kn, i
to:
Naziv udruge
KUD „Vesela Šokadija“
Koritna
KUD „Kešinci“ Kešinci
KUD „Lipa“ Semeljci
Tamburaški orkestar Općine
Semeljci

Iznos potpore
30.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
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o Prioriteno područje 3. Javne popore udrugama mladih u ukupnom iznosu od 20.000,00
kn, i to:
Naziv udruge
„Krug“ Koritna

Iznos potpore
20.000,00

o Prioriteno područje 4. Javne potpore udugama koje se bave humanitarnim
aktivnostima u ukupnom iznosu od 40.000,00kn, i to:
Naziv udruge
„Duga“ Semeljci
„Sunce“ Mrzović

Iznos potpore
25.000,00
15.000,00

o Prioriteno područje 5. Javne potpore dobrovoljnim vatrogasnim društvima u ukupnom
iznosu od 95.000,00 kn, i to:
Naziv udruge
DVD Vrbica
DVD Kešinci
DVD Mrzović
DVD Semeljci

Iznos potpore
25.000,00
30.000,00
25.000,00
15.000,00
Članak 3.

Ova Oduka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Semeljci i na službenim stranicama Općine Semeljci

Klasa: 402-08/19-01/01
Ur.broj: 2121/07-2/19-429
Semeljci, 27.02.2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Grga Lončarević v.r.

_______________________
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Na temelju članka 57. Statuta Općine Semeljci (“Službeni glasnik” Općine Semeljci
broj 2/13) donosim

ODLUKU
o jednokratnoj pomoći dijelu umirovljenika sa područja
Općine Semeljci za Uskrsne blagdane

I.
Odlučujem da se umirovljenicima sa područja Općine Semeljci, čija mirovina ne
prelazi iznos od 1.500,00 kuna, zajedno sa mirovinom iz inozemstva, dodijeli jednokratna pomoć, u iznosu od 150,00 kuna, u obliku vrijednosne potvrde, povodom nastupajućih Uskrsnih blagdana.
II.
Umirovljenici će vrijednosnu potvrdu podizati u Upravnom odjelu Općine Semeljci,
uz predočenje osobne iskaznice, posljednjeg odreska mirovine ili potvrde banke za isti
mjesec, svaki radni dan od 08.00 do 14.00 sati, od 08. travnja 2019. do 18. travnja 2019.
godine.
III.
Dobiveni potvrdu umirovljenici će moći iskoristiti (utrošiti) u slijedećim prodavaonicama na području Općine Semeljci:
1. “Boso” u Kešinci, Koritni, Vrbici i Mrzoviću
2. “Patričar” u Vrbici
3. “Pavka” u Koritni
4. NTL u Semeljcima
5. Slavonija - Bošković u Semeljcima, Koritni i Kešinci

IV.
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel Općine Semeljci.
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V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku
Općine Semeljci.

Klasa: 402-08/19-01/01
Ur.broj: 2121/07-2/19-505
Semeljci, 11.03.2019. godine

Načelnik
Grga Lončarević v.r.

___________________
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Na temelju članka 57. Statuta Općine Semeljci (“Službeni glasnik” Općine Semeljci
broj 2/13 i 1/18) donosim

ODLUKU
o dodjeli poklon-paketa povodom
Uskrsnih blagdana

I.
Odlučujem da se povodom Uskrsnih blagdana dodijele poklon-paketi socijalno ugroženim obiteljima u naseljima Općine Semeljci. Broj paketa utvrđujem u skladu sa veličinom naselja, odnosno brojem stanovnika, i to:
- za naselje Semeljci - 8 paketa, po naselju
- za naselja Kešinci i Koritna - 6 paketa, po naselju
- za naselja Mrzović i Vrbica - 5 paketa, po naselju.
Određujem vrijednost svakog paketa sa iznosom od 400,00 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku
Općine Semeljci.

Klasa: 402-08/19-01/01
Ur.broj: 2121/07-2/19-506
Semeljci, 11.03.2019. godine
Načelnik
Grga Lončarević v.r.

______________________

Broj 2
Službeni glasnik
Stranica 35
___________________________________________________________________________

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/179)i članka 58. Statuta Općine Semeljci
(„Službeni glasnik“ Općine Semeljci broj 2/13 i 1/18) Općinski načelnik donosi

RJEŠENJE
o imenovanju predstavnika Općine Semeljci
u skupštinu trgovačkog društva „Junakovci“ d.o.o. Semeljci
Članak 1.
Grga Lončarević, Semeljci, Školska 27, OIB: 64145882991 kao općinski načelnik
Općine Semeljci imenuje se za predstavnika Općine Semeljci u skupštinu trgovačkog društva
„Junakovci“d.o.o. Semeljci.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u Službenom glasniku
Općine Semeljci.

Klasa: 021-03/19-01/01
Ur.broj: 2121/07-02/19-1
Semeljci, 14.03.2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Grga Lončarević v.r.

______________________
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Izdaje: Općina Semeljci
Glavni i odgovorni urednik Grga Lončarević - Načelnik Općine Semeljci
Tisak: Upravni odjel Općine Semeljci, Kolodvorska 2
Oslobođeno plaćanja poreza na promet aktom Ministarstva kulture i prosvjete
Kl. oznaka: 612-10/94-01-382, Ur.broj: 532-03-01/5-94-01 od 22. ožujka 1994. godine

