REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEĈKO-BARANJSKA ŢUPANIJA
OPĆINA SEMELJCI
OPĆINSKO VIJEĆE
31402 Semeljci, Kolodvorska 2
Telefon: 031/856-310, Telefax: 031/856-197
E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr

Klasa: 021-05/17-01/02
Ur. broj: 2121/07-1/17-1224
Semeljci, 28.06.2017. godine

ZAPISNIK
SA 2. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SEMELJCI

odrţane dane 28. lipnja 2017. godine u prostoriji Općine Semeljci sa poĉetkom u
20.00 sati.

AKTUALNI SAT

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 1. Konstituirajuće sjednice Općinskog
vijeća Općine Semeljci
2. Odluka o imenovanju Komisije za promet imovinom u vlasništvu
Općine Semeljci
3. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih
priznanja Općine Semeljci
4. Odluka o izboru Povjerenstva za predstavke i prituţbe
5. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda
6. Odluka o izboru Povjerenstva za statutarno pravna pitanja
7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine
Semeljci
8. Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za podruĉje
Općine Semeljci

-2-

9. Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Proraĉuna
Općine Semeljci za 2017. godinu
10. Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa gradnje objekata
i ureĊaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
11. Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa odrţavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz ĉlanka 22. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu
12. Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa javnih potreba u
kulturi na podruĉju Općine Semeljci za 2017. godinu
13. Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa javnih potreba u
športu na podruĉju Općine Semeljci za 2017. godinu
14. Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa financiranja
lovaĉkih društava sa podruĉja Općine Semeljci za 2017. godinu
15. Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi za 2017. godinu
16. Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa
financiranja udruga mladih u 2017. godini
17. Razno

NAZOĈNI:
1. Blaţenka Guvo
2. Darko Karajko
3. Ţeljko Pajtler
4. Ivana Ĉatić
5. Stojan Udoviĉić
6. Ivan Miladinović
7. Sandra BroĊanac
8. Ivana Majhen
9. Marko Ĉaĉić
10. Brankica Jelić

ODSUTNI:

1. Mirko Hes
2. Marinko Andraković
3. Mario Radonić

OSTALI NAZOĈNI:
1. Grga Lonĉarević – naĉelnik Općine Semeljci
2. Mirko Miladinović – zamjenik naĉelnika Općine Semeljci
3. Ljiljana Lovrić-Rimac – viši savjetnik za financije Općine Semeljci
4. Zrinka Nakić Benc – struĉna suradnica za raĉunovodstvo Općine Semeljci
ZAPISNIĈAR: Stanko Blaţević – tajnik Općine
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Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Miladinović otvorio je ovu sjednicu, pozdravio
sve nazoĉne, utvrdio kvorum i predloţio gore navedeni dnevni red.
Nazoĉni ĉlanovi Općinskog vijeća jednoglasno su usvojili predloţeni im dnevni red.
Predsjednik Općinskog vijeća izvjestio je nazoĉne i o potrebi proširenja dnevnog reda
jer je došlo još materijala u meĊuvremenu od sazivanja do odrţavanja sjednice stoga
je predloţio dopunu dnevnog reda za:
17. Toĉku – Zamolba Kulturno umjetniĉkog društva „Vesela Šokadija“ iz Koritne
18. Toĉku – Zamolba Osnovne škole Josipa Kozarca Semeljci
19. Toĉku – Odluka o porezima Općine Semeljci
20. Toĉku – Odluka o povjeravanju poslova obraĉunavanja i naplate poreza
Općine Semeljci
Nazoĉni ĉlanovi Općinskog vijeća jednoglasno su usvojili predloţenu im dopunu
dnevnog reda.
Toĉka 1.
Usvajanje Zapisnika sa 1. Konstituirajuće sjednice
Općinskog vijeća Općine Semeljci
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na razmatranje nazoĉnima Zapisnik sa 1. Konstitui
rajuće sjednice Općinskog vijeća odrţana dana 09.06.2017. godine, koji su u materijalima za ovu sjednicu dobili svi ĉlanovi Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 1. Konstituirajuće sjednice Općinskog
vijeća odrţane dana 09. lipnja 2017. godine.

Toĉka 2.
Odluka o imenovanju Komisije za promet imovinom
u vlasništvu Općine Semeljci
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Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o potrebi imenovanja Komisije za promet
imovinom u vlasništvu Općine Semeljci, jer prestankom rada prošlog saziva
Općinskog vijeća prestali su i mandati komisija i povjerenstava, stoga je potrebno imenovati nova.
Na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja koje je izabrano na prvoj Konstituirajućoj sjednici u Komisiju za promet imovinom u vlasništvu Općine Semeljci
predloţeni su: Mirko Miladinović za predsjednika, te za ĉlanove Marinko Andraković, Blaţenka Guvo, Ivana Majhen i Brankica Jelić.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena odluka da se u Komisiju za promet imovinom u
vlasništvu Općine Semeljci imenuju:
1. Mirko Miladinović za predsjednika
2. Marinko Andraković za ĉlana
3. Blaţenka Guvo za ĉlana
4. Ivana Majhen za ĉlana
5. Brankica Jelić za ĉlana.

Toĉka 3.
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu
javnih priznanja Općine Semeljci
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne da je potrebno imenovati i Povjerenstvo za dodjelu
javnih priznanja Općine Semeljci.
Na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja u Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Semeljci predloţeni su: Marinko Andraković za predsjednika, te za ĉlanove Sandra BroĊanac, Darko Karajko, Ţeljko Pajtler i Mario Radonić.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka da se u Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Semeljci imenuju:
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1. Marinko Andraković za predsjednika
2. Sandra BroĊanac za ĉlana
3. Darko Karajko za ĉlana
4. Ţeljko Pajtler za ĉlana
5. Mario Radonić za ĉlana.

Toĉka 4.
Odluka o izboru Povjerenstva za predstavke i pritužbe
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne i o potrebi imenovanja Povjerenstva za predstavke
i prituţbe.
Na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja u Povjerenstvo za predstavke i prituţbe
predloţeni su: Mario Radonić za predsjednika, te za ĉlanove Mirko Hes i Stojana Udoviĉić.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena odluka da se u Povjerenstvo za predstavke i prituţbe imenuju:
1. Mario Radonić za predsjednika
2. Mirko Hes za ĉlana
3. Stojan Udoviĉić za ĉlana.

Toĉka 5.
Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne i o potrebi imenovanja Povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda.
Na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja predloţeni su: Mirka Miladinović za
predsjednika, te za ĉlanove Grga Lonĉarević, Mario Radonić, Darko Karajko i Ţeljko
Pajtler.
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Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena odluka da se u Povjerenstvo za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda imenuju:
1. Mirko Miladinović za predsjednika
2. Grga Lonĉarević za ĉlana
3. Mario Radonić za ĉlana
4. Darko Karajko za ĉlana
5. Ţeljko Pajtler za ĉlana.
Toĉka 6.
Odluka o izboru Povjerenstva za statutarno
pravna pitanja
Naĉelnik Općine izvjetio je nazoĉne i o potrebi imenovanja Povjerenstva za statutarno
pravna pitanja.
Na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja u Povjerenstvo za statutarno pravna
pitanja predloţeni su: Ivana Ĉatić za predsjednika, Ivan Miladinović za zamjenika
predsjednika, te za ĉlanove Marko Ĉaĉić, Ivana Majhen i Mirko Hes.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena odluka da se u Povjerenstvo za statutarno pravna
pitanja imenuju:
1. Ivana Ĉatić za predsjednika
2. Ivan Miladinović za zamjenika predsjednika
3. Marko Ĉaĉić za ĉlana
4. Ivana Majhen za ĉlana
5. Mirko Hes za ĉlana.
Toĉka 7.
Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija
Općine Semeljci
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Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne i o potrebi imenovanja Povjerenstva za dodjelu
stipendija Općine Semeljci.
Na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja u Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Općine Semeljci predloţeni su: Blaţenka Guvo za predsjednika, te za ĉlanove Ivana
Ĉatić i Brankica Jelić.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena odluka da se u Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Općine Semeljci imenuju:
1. Blaţenka Guvo za predsjednika
2. Ivana Ĉatić za ĉlana
3. Brankica Jelić za ĉlana.

Toĉka 8.
Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća
za područje Općine Semeljci
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne i o potrebi donošenja Odluke o usvajanju Procjene
rizika od velikih nesreća za podruĉje Općine Semeljci. Procjenu je izradila ovlaštena
tvrtka Zavod za unapreĊivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka. Procjena rizika od velikih
nesreća izraĊena je sukladno Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesre
ća za podruĉje cijele Osjeĉko-baranjske ţupanije. Da bi se izradila takva Procjena
rizika moralo su se prvo odrediti prioritetne prijetnje koje su ili bi mogle uzrokovati
veliku nesreću. Radi se o prijetnjama koje su u Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku odreĊene da se moraju obraĊivati za podruĉje Osjeĉko-baranjske
ţupanije, a to su: poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodnih tijela, potres, ekstremne temperature, epidemije i pandemije, tako i nesreće na benzinskoj postaji.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih
nesreća za podruĉje Općine Semeljci izraĊene od strane ovlaštene tvrtke
Zavoda za unapreĊivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka.
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Toĉka 9.
Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Semeljci za 2017. godinu i projekcijama za
2018. i 2019. godinu
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne da Općina Semeljci dva puta godišnje donosi
izmjene i dopune Proraĉuna, krajem lipnja i krajem prosinca tekuće godine, a
moţe donositi i izmeĊu perioda ako je nešta hitno da se promijeni u Proraĉunu.
Ove godine su to prve izmjene i dopune Proraĉuna, jer kada se donosi Proraĉun
neke stavke u Proraĉunu je nemoguće predvidjeti zato se i rade rebalansi odnosno
izmjene i dopune. Nadalje je istaknuo kako Općina u svom Proraĉunu mora predvidjeti i nešta svojih sredstava za velike projekte, npr. za odvodnju otpadnih voda
moramo predvidjeti 3%, tako i za vrtić, naša sredstva koja imamo nisu dostatna
da bi Općina sama financirala velike projekte. Za cestu prema odlagalištu otpada
Ada u Koritni iznos projekta je milijun kuna, za djeĉji vrtić u Semeljcima iznos
projekta je devet milijuna kuna i za Trg ispred zgrade Općine u Semeljcima iznos
projekta je milijun kuna.
Viša savjetnica za financije Općine Ljiljana Lovrić-Rimac pojasnila je nazoĉnima po
stavkama i glavama izmjene i dopune Proraĉuna za prvih šest mjeseci 2017. godine.
Istaknula je kako su za 2017. godinu planirani prihodi u iznosu od 10.505.000,00
kuna, povećanje iznosi 3.341.100,00 kuna, novi plan iznosi 13.846.100,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 350.000,00 kuna
razlike nije bilo i i ostalo je kao novi plan 350.000,00 kuna. Rashodi poslovanja
planirani su u iznosu od 5.633.000,00 kuna, povećanje iznosi 2.475.711,34 kuna te
novi plan iznosi 8.108.711,34 kuna, rashodi za nefinancijsku imovinu planirani su
u iznosu od 5.222.000,00 kuna povećanje iznosi 3.458.000,00 kuna te novi plan iznosi
8.680.000,00 kuna. Razlika – manjak iznosi -2.592.611,34 kuna. Raspoloţiva sredstva
iz prethodne godine iznosila su 2.592.611,34 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proraĉuna
Općine Semeljci za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

Toĉka 10.
Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
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Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu Odluke o prvim izmjenama Programa
gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. Istaknuo je
kako se ovim Programom odreĊuje izgradnja objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture i to javne površine, nerazvrstane ceste, javna rasvjeta i odlaganje komunalnog otpada. Za graĊenje javnih površina predviĊena su sredstva u iznosu od 1.647.
000,00 kuna povećavaju se za 1.123.000,00 te novi plan iznosi 2.770.000,00 kuna, za
nogostupe u naseljima i grobljima predviĊena su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna povećavaju se za 400.000,00 kuna te novi plan iznosi 600.000,00 kuna, u svim naseljima Općine Semeljci nalaze se nogostupi za koje je potrebna rekonstrukcija, za isto
je projektna dokumentacija u fazi izrade kako bi se projekt aplicirao prema EU fond
ovima, za parkirališta je planirano 97.000,00 kuna povećavaju se za 53.000,00 kuna te
sada iznose 150.000,00 kuna, u svim naseljima Općine nalaze se parkirališta za koja
je potrebna rekonstrukcija. Sportski i rekreacijski objekti šetnica u Semeljcima i tribine, igralište u Kešincima i bazeni predviĊena su sredstva u iznosu od 150.000,00
kuna, povećavaju se za 220.000,00 kuna te sada iznose 370.000,00 kuna. Za ureĊenje
centra u naselju Semeljci planirana su sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kuna, povećavaju se za 300.000,00 kuna te sada novi plan iznosi 1.500.000,00 kuna. UreĊenje
parka u Vrbici planirana su sredstva u iznosu od 0,00 kuna povećavaju se za 150.000,
00 kuna te novi plan iznosi 150.000,00 kuna. Za graĊenje nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 1.050.000,00 kuna povećavaju se za 550.000,00 kuna te novi plan iznosi 1.600.000,00 kuna, sredstva su predviĊena za gradnju ceste do deponije
komunalnog otpada Ada u Koritni,i cestu do Nogometnog igrališta „Sloge“ u Koritni.
Za gradnju javne rasvjete u naselju Mrzović, Koritna, Vrbica i Kešinci planirana su
sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna povećavaju se za 500.000,00 kuna te sada novi
plan iznosi 1.500.000,00 kuna. Za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Ada u Koritni planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, povećavaju se za 150.000,00
kuna te sada novi plan iznosi 200.000,00 kuna. Ukupna sredstva za ovaj Program
planirana su u iznosu od 3.747.000,00 kuna povećavaju se za 2.323.000,00 kuna te sada novi plan iznosi 6.070.000,00 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa
gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

Toĉka 11.
Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu
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Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa odrţavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz ĉlanka 22.
stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu. Istaknuo je kako
se ovim Programom odreĊuje odrţavanje komunalne infrastrukture za odvodnju
atmosferskih voda, odrţavanje javnih površina, odrţavanje nerazvrstanih cesta,
odrţavanje groblja i odrţavanje javne rasvjete. Za odvodnju atmosferskih voda
planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna i toliko je i ostalo kao novi plan,
za odrţavanje javnih površina i odrţavanje općinske opreme – bazena planirana
su ukupna sredstva u iznosu od 175.000,00 kuna povećavaju se za 450.000,00 kuna
te sada novi plan iznosi 625.000,00 kuna. Za odrţavanje nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna povećavaju se za 50.000,00 kuna te
novi plan iznosi 150.000,00 kuna. Za odrţavanje groblja planirana su sredstva u
iznosu od 120.000,00 kuna povećavaju se za 80.000,00 kuna te novi plan iznosi
200.000,00 kuna. Za odrţavanje javne rasvjete i utrošak elektriĉne energije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna povećavaju se za 20.000,
00 kuna te sada novi plan iznosi 420.000,00 kuna. Ukupno za ovaj Program planirana su sredstva u iznosu od 845.000,00 kuna, povećavaju se za 600.000,00 kuna
te sada novi plan iznosi 1.445.000,00 kuna.
Vijećnica Ivana Majhen upitala je za odrţavanje odnosno košnju ispred napuštenih
kuća u naselju Mrzović.
Naĉelnik je odgovorio da u svakom naselju imamo puno napuštenih privatnih kuća
koje se ne odrţavaju, komunalni redar obilazi teren i šalje pismena upozoranja
vlasnicima koji borave izvan podruĉja Općine Semeljci. Naše komunalno poduzeće
je već u nekoliko navrata oĉistilo ruševne kuće koje su predstavljale opasnost, jedino
je rješenje tuţiti vlasnike te da se iste kuće upišu u vlasništvo Općine Semeljci. Nadalje je ukazao i na problematiku deponija komunalnog otpada gdje na naše podruĉje
voze i iz drugih naselja izvan podruĉja Općine Semeljci, kao što npr. voze iz Mikanovaca u Vrbicu.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa
odrţavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz ĉlanka 22. stavka 1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini.

Toĉka 12.
Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa javnih potreba
u kulturi na području Općine Semeljci za 2017. godinu

-11-

Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu odluke o prvim izmjenama Programa
javnih potreba u kulturi na podruĉju Općine Semeljci za 2017. godinu. Istaknuo je
kako su ovim Programom predviĊena sredstva za pomaganje i poticanje kulturnog
stvaralaštva kroz kulturno umjetniĉka društva Općišne Semeljci, promidţbeni materijal i usluge te odrţavanje manifestacija. Za poticanje i pomaganje kulturnog stvaralaštva Kulturno umjetniĉkih društava „Lipa“ Semeljci, „Vesela Šokadija“ iz Koritne,
„Kešinci“ iz Kešinca te Izvorne pjevaĉke skupine „Semeljaĉke snaše“ iz Semeljaca,
planirana su ukupna sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna povećavaju se za 20.000,
00 kuna te sada novi plan iznosi 120.000,00 kuna. Za promidţbeni materijal i usluge
Općine Semeljci planirana su sredstva u iznosu od 125.000,00 kuna povećavaju se za
979,34 kuna te sada novi plan iznosi 125.979,34 kuna. Za manifestacije proslava Dana
Općine Semeljci, proglašenje najbolje rakije, organiziranje općinskog nogometnog
turnira, proslava Sv. Huberta lovaĉkog zaštitnika, organiziranje Boţićnog sajma i
foklorne manifestacije Kolo na Vrbaku koje se organizira u Semeljcima, predviĊena
su ukupna sredstva u iznosu od 58.000,00 kuna povećavaju se za 5.000,00 kuna te
novi plan iznosi 63.000,00 kuna. Ukupna sredstva za ovaj Program planirana su u
iznosu od 283.000,00 kuna povećavaju se za 25.979,34 kuna te sada novi plan iznosi
308.979,34 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u kulturi na podruĉju Općine Semeljci za 2017. godinu.

Toĉka 13.
Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa javnih potreba
u sportu na području Općine Semeljci za 2017. godinu
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu odluke o prvim izmjenama Programa
javnih potreba u sportu na podruĉju Općine Semeljci za 2017. godinu. Istaknuo je
kako su ovim Programom predviĊena sredstva za sportske aktivnosti od lokalnog
znaĉaja, a za financiranje Školskog športskog kluba „Mladost“ Semeljci koji djeluje
pri Osnovnoj školi Josipa Kozarca iz Semeljaca za nogometne klubove sa podruĉja
Općine Semeljci i to „Polet“ Semeljci, „Kešinci“ iz Kešinaca, „Sloga“ iz Koritne,
„Radnik“ iz Vrbice i „Naprijed“ iz Mrzovića, te za Zajednicu športsko ribolovnih
udruga Općine Semeljci u kojoj djeluju ribiĉke udruge „Grgeĉ“ Koritna, „Karas“
Semeljci, „Som“ Mrzović i „Oaza“ Vrbica. Ukupno za ovaj Program planirana su
sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna povećavaju se za 20.000,00 kuna te sada novi
plan iznosi 220.000,00 kuna.
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Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u sportu na podruĉju Općine Semeljci za 2017. godinu.

Toĉka 14.
Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa financiranja
lovačkih društava sa područja Općine Semeljci za 2017. godinu
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu odluke o prvim izmjenama Programa
financiranja lovaĉkih društava sa podruĉja Općine Semeljci za 2017. godinu. Istaknuo je kako su ovim Programom predviĊena sredstva za poticanje i promicanje lovaĉ
ke djelatnosti na podruĉju Općine Semeljci. Planirana su sredstva u iznosu od 40.000,
00 kuna i nije bilo promjene te novi plan takoĊer iznosi 40.000,00 kuna, a predviĊena
su za lovaĉka društva „Zec“ iz Semeljaca, „Srndać“ iz Kešinaca i „Orao“ iz Vrbice
koja djeluju na podruĉju Općine Semeljci.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena odluka o prvim izmjenama Programa financiranja
lovaĉkih društava sa podruĉja Općine Semeljci za 2017. godinu.

Toĉka 15.
Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi za 2017. godinu
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu odluke o prvim izmjenama Programa
javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu. Istaknuo je kako su ovim Programom predviĊena sredstva za pomoći obiteljima i kućanstvima, stipendiranje uĉenika
i studenata, sufinanciranje prijevoza uĉenika i financiranje humanitarnih udruga. Za
sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroţenim osobama predviĊena su sred
stva u iznosu od 80.000,00 kuna koliko i ostaje kao novi plan nije bilo promjene, za
troškove ogrjeva predviĊena su sredstva koja isplaćuje Ţupanija u iznosu od 160.000,
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00 kuna povećavaju se za 20.000,00 kuna te novi plan iznosi 180.000,00 kuna, za
stipendiranje studenata planirano je 70.000,00 kuna koliko iznosi i novi plan nije
bilo promjene, za sufinanciranje prijevoza uĉenika planirano je 30.000,00 kuna
koliko iznosi i novi plan nije bilo promjene, za sufinanciranja rada Crvenog kriţa
Đakovo planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna koliko iznosi i novi plan
i nije bilo promjene, za sufinanciranje Gorske sluţbe spašavanja planirana su sred
stva u iznosu od 5.000,00 kuna koliko je i novi plan, nije bilo promjene, za rad humanitarnih udruga koje djeluju na podruĉju Općine Semeljci Duga iz Semeljaca i
udruga roditelja „Sunce“ iz Mrzovića planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00
kuna koliko je i novi plan, nije bilo promjene, za pomoći obiteljima u novcu (po
zahtjevu) planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna povećavaju se za 5.000,
00 kuna te novi plan iznosi 25.000,00 kuna, za pomoći obiteljima u naravi to su poklon paketi za Uskrs i Boţić i druge pomoći u naravi predviĊena su sredstva u iznosu
od 65.000,00 kuna povećavaju se za 5.000,00 kuna te novi plan iznosi 70.000,00 kuna. Ukupna planirana sredstva za ovaj Program iznosila su 480.000,00 kuna, povećavaju se za 30.000,00 kuna te novi plan iznosi 510.000,00 kuna.
Vijećnica Ivana Majhen upitala je da li postoji mogućnost sufinanciranja srednjoškolskih domova, da se pomogne uĉenicima koji ne putuju jer nemaju mogućnosti da
putuju zbog loše autobusne linije, a prvenstveno se odnosi na naselje Mrzović.
Naĉelnik je odgovorio da Općina Semeljci sufinancira samo dio mjeseĉnih karti uĉenika srednjih škola iz Vrbice koji putuju prema Vinkovcima jer prijevozniĉka tvrtka
„Polet“ iz Vinkovaca nema konkurenciju na toj liniji, dok uĉenike koji putuju prema
Osijeku i Đakovu njih financira prijevozniĉka tvrtka, ţupanija i drţava, a Općina
Semeljci nema potrebe sufinancirati te linije. Nadalje je istaknuo kako Općina Semelj
ci stipendira i studente te na raspisani natjeĉaj koliko je bilo predviĊeno stipendija
nije bilo toliko kandidata, smatra da bi se moglo izaći u susret roditeljima, a i djeci
koja pohaĊaju srednju školu, a stanuju u srednjoškolskim domovima samo se mora
vidjeti na koji naĉin sufinancirati i koliki bi bio taj broj uĉenika kako bi se mogla
predvidjeti sredstva u Proraĉunu.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Semeljci u 2017. godini.

Toĉka 16.
Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa
financiranja udruge mladih u 2017. godini
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Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu prvih izmjena i dopuna Programa
financiranja udruga mladih u 2017. godini. Istaknuo je kako su ovim Programom
predviĊena sredstva za financiranje rada jedine udruge na podruĉju Općine
Semeljci „Krug“ iz Koritne koja sada momentalno i ne radi jer su devastirali
prostor u kojem su djelovali i zabranjen im je daljnji pristup dok se ponovno ne
organiziraju i iz svojih redova izbace nasilnike. Planirana su sredstva u iznosu
od 20.000,00 kuna koliko iznosi i novi plan, dakle nije bilo promjena.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa
financiranja udruge mladih u 2017. godini.

Toĉka 17.
Zamolba Kulturno umjetničkog društva
„Vesela Šokadija“ iz Koritne
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o pristigloj zamolbi Kulturno umjetniĉko društva
„Vesela Šokadija“ iz Koritne. Naime kulturno umjetniĉko društvo dobilo je poziv za
sudjelovanje na Internacionalen Detsko-Mladinski Folklorni festival Ohridski foklor
ni denovi Ohrid – Struga koji se odrţava od 06. srpnja do 10. srpnja 2017. godine.
Zahvaljuju Općini Semeljci na dodjeljenom iznosu od 25.000,00 kuna za organizaciju
smotre Poklade su milo janje moje i za rad društva kroz godinu. Trošak puta u Make
doniju je 16.000,00 kuna za autobus te sudjelovanje u smještaju od 90 eura po osobi,
budući da die 35 ĉlanova KUD-a to je 23.600,00 kuna. Znaĉi njihovo putovanje u Makedoniju ukupno iznosi 40.000,00 kuna, dio sredstava će sami financirati ĉlanovi
KUD-a, a ostalo samo društvo.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena odluka da se Kulturno umjetniĉkom društvu
„Vesela Šokadija“ iz Koritne odobri donacija za putovanje u Makedoniju
kao dio troškova autobusa u iznosu od 14.000,00 kuna.
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Toĉka 18.
Zamolba Osnovne škole Josipa Kozarca Semeljci
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o pristigloj zamolbi Osnovne škole Josipa Kozarca
Semeljci da im se pomogne u kupovini knjiga za popunu njihove školske knjiţnice
jer su ţupanijskim sredstvima ograniĉeni za troškove rada škole, a za tu namjenu
nemaju sredstva, a nedostaju im knjige kako bi djeca mogla ĉitati lektiru.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena odluka o donaciji Osnovnoj školi Josipa Kozarca
Semeljci za nabavku knjiga za školsku knjiţnicu u iznosu od 11.045,54
kuna koliko i iznosi predraĉun za nabavu potrebnih knjiga.

Toĉka 19.
Odluka o porezima Općine Semeljci
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne da je stupio na snagu novi Zakon o lokalnim
porezima i potrebno je uskladiti Odluku o porezima Općine Semeljci sa novim
Zakonom. Općinski porezi su porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez
na korištenje javnih površina i porez na nekretnine. Odluka se mora donijeti do
30. lipnja 2017. godine, a nova rješenja o porezima do kraja 2017. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena odluka o porezima Općine Semeljci.

Toĉka 20.
Odluka o povjeravanju poslova obračunavanja i naplate
poreza Općine Semeljci
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne da je potrebno donijeti i odluku o povjeravanju
poslova obraĉunavanja i naplate poreza Općine Semeljci. Naime istim Zakonom je
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predviĊeno da nadleţna Porezna uprava kod nas je to Ispostava Đakovo, utvrĊuje,
evidentira, nadzire, naplaćuje i vrši ovrhu radi naplate poreza na potrošnju, poreza
na kuće za odmor, poreza na korištenje javnih površina, a za svoju uslugu uzima
naknadu od 5%.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o povjeravanju poslova obraĉunavanja i
naplate poreza Općine Semeljci i to poreza na potrošnju, poreza na kuće
za odmor, poreza na korištenje javnih površina nadleţnoj Poreznoj upravi
uz propisanu naknadu od 5%.

Toĉka 21.
Razno
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne da će raspolaganje drţavnim poljoprivrednim
zemljištem ponovno pripasti jedinicama lokalne samouprave. Naime jedinice lokalne
samouprave su to i radile i izmjenom Zakona unazad nekoliko godina te ovlasti su
prenijete na Agenciju za poljoprivredno zemljište. To se pokazalo neuĉinkovito i
novim Zakonom ponovno će raspolaganje drţavnim poljoprivrednim zemljištem
pripasti jedinicama lokalne samouprave.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da nema više nitko nikakvih pitanja niti
prijedloga te zakljuĉuje ovu sjednicu u 20.55 sati.

Zapisniĉar
Stanko Blažević

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing.

