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: 021-05/17-01/05
Ur. broj: 2121/07-1/17-2334
Semeljci, 07.12.2017. godine

ZAPISNIK
SA 5. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SEMELJCI

odrţane dane 07. prosinca 2017. godine u prostoriji Općine Semeljci sa poĉetkom u
18.00 sati.

AKTUALNI SAT

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Proraĉuna Općine Semeljci za 2018. godinu
i projekcije za 2019. i 2020. godinu
3. Prijedlog Programa gradnje objekata i ureĊaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu
4. Prijedlog Programa odrţavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz ĉlanka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2018. godini
5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na podruĉju
Općine Semeljci za 2018. godinu
6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na podruĉju
Općine Semeljci za 2018. godinu
7. Prijedlog Programa financiranja mladih za 2018. godinu
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8. Prijedlog Programa financiranja lovaĉkih društava s
podruĉja Općine Semeljci za 2018. godinu
9. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
u Općini Semeljci u 2018. godini
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proraĉuna Općine
Semeljci za 2018. godinu
11. Prijedlog Odluke o dodjeli studentskih stipendija za
akademsku 2017./2018. godinu
12. Prijedlog Zakljuĉka o usvajanju Analize stanja sustava
civilne zaštite na podruĉju Općine Semeljci za 2017. godinu
13. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na podruĉju
Općine Semeljci u 2018. godini
14. Prijedlog Odluke o rasporeĊivanju sredstava za redovito
godišnje financiranje politiĉkih stranaka i nezavisnih kandidata
s liste grupe biraĉa za 2018. godinu
15. Zamolba Nogometnog kluba „Sloga“ iz Koritne
16. Zamolba Nogometnog kluba „Naprijed“ iz Mrzovića
17. Izvješće o promjenama koje donose Izmjene i dopune
Zakona o zaštiti ţivotinja
18. Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju dijela troškova
boravka u djeĉjim vrtićima za 2017./2018. godinu
19. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Općine
Semeljci
20. Prijedlog Odluke o prodaji poslovnog udjela u trgovaĉkom
društvu Gradski prijevoz putnika d.o.o. iz Osijeka
21. Razno

NAZOĈNI:
1. Blaţenka Guvo
2. Darko Karajko
3. Ţeljko Pajtler
4. Ivana Ĉatić
5. Brankica Jelić
6. Ivan Miladinović
7. Mario Radonić
8. Marko Ĉaĉić
9. Mirko Hes
10. Sandra BroĊanac
11. Ivana Majhen
12. Marinko Andraković
13. Stojan Udoviĉić

ODSUTNI:

Nema
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OSTALI NAZOĈNI:
1. Grga Lonĉarević – naĉelnik Općine Semeljci
2. Mirko Miladinović – zamjenik naĉelnika Općine Semeljci
3. Danijela Ljubas – proĉelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Semeljci
4. Ljiljana Lovrić-Rimac – viši savjetnik za financije Općine Semeljci
ZAPISNIĈAR: Stanko Blaţević – tajnik Općine
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:
21. Toĉka – Prijedlog Odluke o subvenciji troškova sakupljanja i odvoza komunalnog
otpada Komunalnom poduzeću „Junakovci“ Semeljci
22. Toĉka – Prijedlog Odluke o isplati uplaćenog komunalnog doprinosa Tomislavu obrt
23. Toĉka – Prijedlog Povjerenstva za statutarno pravna pitanja Općinskog vijeća
Općine Semeljci vezano zu promjenu Statuta Općine Semeljci za ukidanje
mjesnih odbora Općine Semeljci
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje dopunu dnevnog reda.
Nazoĉni ĉlanovi Općinskog vijeća jednoglasno su usvojili predloţenu im dopunu
dnevnog reda.
Toĉka 1.
Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice
Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na razmatranje nazoĉnima Zapisnik sa 4. sjednice
Općinskog vijeća odrţane dana 19. listopada 2017. godine, koji su u materijalima za
ovu sjednicu dobili svi ĉlanovi Općinskog vijeća.
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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 usvojen Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća odrţane
dana 19. listopada 2017. godine.

Toĉka 2.
Prijedlog Proračuna Općine Semeljci za 2018. godinu
i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu Proraĉuna Općine Semeljci za 2018.
i projekcije za 2019. i 2020. godinu. Istaknuo je kako je Upravni odjel Općine
na vrijeme dostavio Prijedlog Proraĉuna za 2018. godinu, a tako i on kao naĉelnik
proslijedio vijećnicima u zakonskom roku na razmatranje do odrţavanja sjednice.
Sredstva u Proraĉunu su osigurana za sve namjene koje zakon nalaţe ali smo i svjesni da ta sredstva neće biti dovoljna stoga će se morati raditi rebalans na kraju lipnja 2018. godine kao što se i svake godine radi.
Viša savjetnica za financije Ljiljana Lovrić-Rimac izvjestila je nazoĉne da je Proraĉun
za 2018. godinu planiran u iznosu od 11.872.500,00, projekcija za 2019. godinu iznosi
12.507.000,00 i projekcija za 2020. godinu iznosi 11.120.000,00 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 350.000,00 kuna, projekcija za 2019. godinu iznosi
360.000,00 kuna i projekcija za 2020. godinu iznosi 370.000,00 kuna. Rashodi poslova
nja za 2018. godinu iznose 16.872.500,00 kuna, Nadalje je proĉitala nazoĉnima sve
prihode i rashode po stavkama iz Prijedloga Proraĉuna za 2018. godinu.
Naĉelnik je nadalje istaknuo da se cijene odvoza komunalnog otpada nisu mijenjale unatoĉ razvrstavanju komunalnog otpada što iziskuje i veće troškove, stoga je u Proraĉunu predviĊeno subvencioniranje cijene odvoza komunalnog otpada, što znaĉi da se
cijene za domaćinstva neće mijenjati jer će Općina subvencionirati dio troškova odvo
za komunalnog otpada. Razvrstavanje se vrši i na deponiji komunalnog otpada u
Adi u Koritni, gdje se sada i momentalno radi rekonstrukcija nadstrešnice za razvrstavanje otpada, trebalo je biti regionalno odlagalište u Antunovcu ali to još uvijek
nije riješeno, nije riješeno niti na nivou drţave, takoĊer je istaknuo kako se razvrstava otpad da je pravi komunalni otpad prepolovljen u odnosu kako je bilo, odvaja se
plastika, papir i bio otpad. Projekt kanalizacije ide svojim tokom gdje Općina mora
sufinancirati 4% odnosno oko 4-5 milijuna kuna, oĉekuje se iduće godine da će se
krenuti sa radovima. Izašle su nove izmjene Zakona o zbrinjavanju pasa lutalica i
sve jedinice lokalne samouprave su duţne osigurati na svom podruĉju zbrinjavanje
tako mi planiramo na Adi u Koritni napraviti boksove za zbrinjavanje pasa lutalica
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jer više neće moći za nas to odraĊivati Veterinarska ambulanta iz Vinkovaca sa
kojom imamo ugovor nego to moramo sami organizirati. Imamo u planu nabaviti
mobilno reciklaţno vozilo koje bi odreĊeno vrijeme bilo u svakom naselju u koje
bi se bacao otpad koji se ne stavlja u kante koje su domaćinstva dobila, takoĊer je
u planu u izgradnja ceste do odlagališta otpada u Adi u Koritni, ostala su sredstva
od sanacije odlagališta te bi ista usmjerili u izgradnju ceste u suradnji sa Fondom
za zaštitu okoliša. Planira se izgradnja nogostupa u svim naseljima Općine i izgradnja Trga ispred zgrade Općine u Semeljcima. Istaknuo je da je do sada Općina nekim udrugama plaćala reţijske troškove sa svoga raĉuna, od iduće godine će svaka
udruga plaćati svoje sa svojih raĉuna. U Koritni trgovaĉki poslovni prostor će se
morati prenamijeniti jer nema više zainteresiranih za otvaranje trgovine. Za rekonstrukciju krova društvenog doma u Koritni gdje se odrţavaju svatovi projekt će se
nominirati za sredstva iz EU fondova. Planira se kupiti od PAN-a Trgoprometa
njihov poslovni prostor u Vrbici, takoĊer se planira obnoviti i rukometno igralište
u Semeljcima kod škole.
Vijećnik Marko Ĉaĉić upitao je tko plaća potrošenu elektriĉnu energiju na rasvjeti
na nogometnom igralištu u Vrbici jer njih nekolicina tamo trenira, a rasvjeta je
sva upaljena, to su veliki troškovi potrošnje elektriĉne energije.
Naĉelnik je odgovorio da plaća Općina u sklopu potrošnje elektriĉne energije javne
rasvjete.
Prijedlog Proraĉuna za 2018. godinu sa prijedlozima Programa uz Proraĉun i prijedlog
Odluke o izvršavanju Proraĉuna Općine Semeljci za 2018. godinu sastavni su dio ovog
Zapisnika.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Proraĉun Općine Semeljci za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

Toĉka 3.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu Programa gradnje objekata i ureĊaja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu. Istaknuo je kako je ovim Programom
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predviĊena izgradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i odlaganje
komunalnog otpada. Ukupna sredstva su predviĊena u iznosu od 2.907.000,00 kuna,
za nogostupe po naseljima i groblja predviĊena su sredstva u iznosu od 140.000,00
kuna, za parkirališta su predviĊena sredstva u iznosu od150.000,00 kuna, za sportsko
rekreacijske objekte – rasvjetu na igralištu u Vrbici predviĊeno je 20.000,00 kuna,
za ureĊenje centra u naselju Semeljci predviĊen je iznos od 50.000,00 kuna, za ureĊenje parka u Vrbici predviĊen je iznos od 20.000,00 kuna, za fitnes park predviĊen
je iznos od 20.000,00 kuna, za prilaznu cestu odlagalištu komunalnog otpada Ada u
Koritni predviĊen je iznos od 1.307.000,00 kuna, za prilaznu cestu do nogometnog
igrališta Nogometnog kluba „Sloga“ iz Koritne predviĊen je iznos od 50.000,00 kuna
za javnu rasvjetu predviĊen je iznos od 1.000.000,00 kuna i za sanaciju odlagališta
komunalnog otpada Ada u Koritni predviĊen je iznos od 150.000,00 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Program gradnje objekata i ureĊaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu.

Toĉka 4.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2018. godini
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu Programa odrţavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz ĉlanka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini. Istaknuo je kako su ovim Programom predviĊena sredstva
za odvodnju atmosferskih voda, odrţavanje javnih površina, odrţavanje nerazvrstanih cesta, odrţavanje groblja i odrţavanje javne rasvjete. Za odvodnju atmosferskih
voda predviĊena su sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna, za odrţavanje javnih površina predviĊena su sredstva u iznosu od 305.000,00 kuna, od toga za odrţavanje javnih površina iznos od 300.000,00 kuna i za odrţavanje bazena iznos od 5.000,00
kuna, za odrţavanje nerazvrstanih cesta iznos od 126.047,00 kuna, za odrţavanje
groblja iznos od 150.000,00 kuna, za odrţavanje javne rasvjete iznos od 325.000,00
kuna, od toga za utrošak elektriĉne energije iznos od 265.000,00 kuna i za odrţavanje
javne rasvjete iznos od 60.000,00 kuna, sveukupno za ovaj Program predviĊena su
sredstva u iznosu od 931.047,00 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
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Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Program odrţavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz ĉlanka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u
2018. godini.

Toĉka 5.
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi
na području Općine Semeljci za 2018. godinu
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu Programa javnih potreba u kulturi na
podruĉju Općine Semeljci za 2018. godinu. Istaknuo je kako su ovim Programom
predviĊena sredstva za kulturno umjetniĉka društva i kulturno umjetniĉke udruge
putem javnog natjeĉaja za manifestacije i rad te promidţbeni materijal i usluge
Općine Semeljci odnosno za tiskanje Glasnika Općine Semeljci. Za poticanje i pomaganje kulturnog stvaralaštva iznos od 120.000,00 kuna, za tiskanje Glasnika Općine
iznos od 80.000,00 kuna, za manifestacije iznos od 65.000,00 kuna, od toga za Dan
Općine iznos od 30.000,00 kuna, za Rakijadu iznos od 20.000,00 kuna, za Općinski
nogometni turnir iznos od 5.000,00 kuna, za Proslavu Sv. Huberta iznos od 5.000,00
kuna, za Boţićni sajam iznos od 5.000,00 kuna,sveukupno za ovaj Program predviĊena su sredstva u iznosu od 265.000,00 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Program javnih potreba u kulturi na podruĉju
Općine Semeljci za 2018. godinu.

Toĉka 6.
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu
na području Općine Semeljci za 2018. godinu
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu Programa javnih potreba u sportu
na podruĉju Općine Semeljci za 2018. godinu. Istaknuo je kako su ovim Programom
predviĊena sredstva za sportske aktivnosti na podruĉju Općine Semeljci. Za Sportski
školski klub „Mladost“ iz Semeljaca predviĊena su sredstva u iznosu od 5.000,00
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kuna, za nogometne klubove iznos od 150.000,00 kuna te za Zajednicu športsko ribolovnih udruga iznos od 40.000,00 kuna, sveukupno za ovaj Program predviĊena su
sredstva u iznosu od 195.000,00 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Program javnih potreba u sportu na podruĉju
Općine Semeljci za 2018. godinu.

Toĉka 7.
Prijedlog Programa financiranja mladih
za 2018. godinu
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu Programa financiranja mladih za
2018. godinu. Istaknuo je kako na podruĉju Općine Semeljci djeluje samo udruga
mladih „Krug“ iz Koritne, te su za njihov rad predviĊena sredstva u iznosu od
20.000,00 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Program financiranja mladih za 2018. godinu.

Toĉka 8.
Prijedlog Programa financiranja lovačkih društava
s područja Općine Semeljci za 2018. godinu
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu Programa financiranja lovaĉkih
društava s podruĉja Općine Semeljci za 2018. godinu. Istaknuo je kako su za ovaj
Program predviĊena sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna za lovaĉku djelatnost
na podruĉju Općine Semeljci za tri lovaĉka društva za 2018. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
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Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Program financiranja lovaĉkih društava s podruĉja
Općine Semeljci u 2018. godini.

Toĉka 9.
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
u Općini Semeljci u 2018. godini
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi u Općini Semeljci u 2018. godini. Istaknuo je kako su ovim Programom predviĊena sredstva za pomoći obiteljima i kućanstvima, za stipendiranje uĉenika i studena
ta, za sufinanciranje prijevoza uĉenika i financiranje humanitarnih udruga. Za troškove stanovanja predviĊen je iznos od 80.000,00 kuna, za troškove ogrjeva iznos od
180.000,00 kuna,za stipediranje studenata iznos od100.000,00 kuna, za sufinanciranje
prijevoza uĉenika srednjih škola iznos od 200.000,00 kuna, za sufinanciranje rada
Crvenog kriţa iznos od 15.000,00 kuna, za sufinanciranje rada HGSS-a iznos od
5.000,00 kuna, za humanitarne udruge iznos od 40.000,00 kuna i pomoći obiteljima u
novcu po zahtjevu i u naravi iznos od 90.000,00 kuna, za sufinanciranje uĉeniĉkih
domova i vrtića iznos od 30.000,00 kuna, sveukupno za ovaj Program su predviĊena
sredstva u iznosu od 740.000,00 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini
Semeljci u 2018. godini.

Toĉka 10.
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Semeljci
za 2018. godinu
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu Odluke o izvršavanju Proraĉuna
Općine Semeljci za 2018. godinu.
Proĉelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine pojasnila je nazoĉnima da je to akt
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koji se donosi svake godine uz Proraĉun i ĉini njegov sastavni dio. U istoj odluci
je pojašnjeno na koji se naĉin troše proraĉunska sredstva.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o izvršavanju Proraĉuna Općine Semeljci
za 2018. godinu.

Toĉka 11.
Prijedlog Odluke o dodjeli studentskih stipendija
za akademsku 2017./2018. godinu
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu Odluke o dodjeli studentskih stipendija za akademsku 2017./2018. godinu. Istaknuo je kako je na raspisani natjeĉaj za
dodjelu stipendija pristiglo 17 zamolbi, a 20 stipendija je bilo moguće dobiti. Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Semeljci u sastavu Blaţenka Guvo, Brankica
Jelić i Ivana Ĉatić izvršilo je bodovanje u skladu sa Pravilnikom o dodjeli stipendija
Općine Semeljci i utvrdilo da 13 zamolbi udovoljavaju kriterijima, dvije zamolbe su
odbaĉene zbog prosjeka ocjena koji je trebao biti 3,0, jedna zamolba nije bila kompletirana zbog izjave o kućanstvu gdje nisu bile navedene sve osobe koje stanuju u
kućanstvu i jedna studentica je odustala od općinske stipendije jer je dobila drţavnu.
Korisnici stipendija Općine Semeljci u tekućoj akademskoj 2017./2018. godini su:
1. Dora Gavran iz Semeljaca, Školska 6
2. Franjo Lacković iz Kešinaca, I.L. Ribara 98
3. Mihaela Lukić iz Semeljaca, A. Mihanovića 8
4. Tomislav Turšĉak iz Mrzovića, Potok 47 a
5. Marina Dubravac iz Semeljaca, Br. Radića 35
6. Darko Paradţiković iz Semeljaca, A. Šenoe 14
7. Mateja Ribić iz Semeljaca, Kr. Tomislava 51
8. Maja Tadić iz Semeljaca, Vl. Nazora 13 a
9. Ela Pejić iz Koritne, Kolodvorska 14
10. Josipa Puljić iz Semeljaca, Braće Radića 52 a
11. Ilija Crnogorac iz Koritne, M. Mutaje 9 a
12. Marijela Karajko iz Mrzovića, Crna Bara 27
13. Tena Trstenjak iz Semeljaca, Školska 19 a.
Nezadovoljni studenti imaju pravo ţalbe Općinskom vijeću Općine Semeljci.
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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 dodjeli trinaest studentskih stipendija
za akademsku 2017./2018. godinu, korisnicima kako je gore navedeno.

Toĉka 12.
Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava
civilne zaštite na području Općine Semeljci
za 2017. godinu
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Analizi stanja sustava civilne zaštite na podruĉju
Općine Semeljci za 2017. godinu.
Proĉelnica je istaknula da je civilna zaštita sustav organiziranja sudionika, operativnih
snaga i graĊana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, ţivotinja, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Općina Semeljci je duţna organizirati poslove iz svog
samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, uĉinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Zakonom o sustavu civilne zaštite definirano je da predstavniĉko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i podruĉne
(regionalne) samouprave u postupku donošenja proraĉuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim uĉincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake ĉetiri godine.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Zakljuĉak o usvajanju Analize stanja sustava civilne
zaštite na podruĉju Općine Semeljci za 2017. godinu.
Toĉka 13.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava
za redovito financiranje političkih stranaka
i nezavisnih kandidata s liste birača za 2018. godinu
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Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu Odluke o rasporeĊivanju sredstava
za redovito financiranje politiĉkih stranaka i nezavisnih kandidata s liste biraĉa za
2018. godinu. Podsjetio je nazoĉne da su za 2017. godinu osigurana sredstva u iznosu od 100,00 kuna po vijećnicu godišnje, te za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola odnosno ţenskog vijećnika pripada i pravo na naknadu u visini od 10%
iznosa predviĊenog po svakom vijećniku što iznosi 110,00 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 rasporeĊivanju sredstava za redovito godišnje financiranje politiĉkih stranaka i nezavisnih kandidata izabranih sa
liste grupe biraĉa za 2018. godinu i to 100,00 kuna po vijećniku, te 10%
više za ţenskog vijećnika što iznosi 110,00 kuna po vijećniku.

Toĉka 14.
Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Semeljci u 2018. godini
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu Plana razvoja sustava civilne zaštite
na podruĉju Općine Semeljci u 2018. godini.
Proĉelnica je istaknula kako je Zakonom o sustavu civilne zaštite definirano da predstavniĉko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne samouprave u postupku
donošenja proraĉuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim uĉincima za trogodišnje razdbolje. Na temelju
Analize stanja sustava civilne zaštite u 2017. godini, u podruĉju nadleţnosti, te suklad
no razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, utvrĊenih Procjenom ugroţenosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Semeljci s ciljem povećanja stupnja sigurno
sti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja, donosi se Plan razvoja sustava civilne
zaštite Općine Semeljci za 2018. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Plan razvoja sustava civilne zaštite na podruĉju
Općine Semeljci u 2018. godini.
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Toĉka 15.
Zamolba Nogometnog kluba „Sloga“ iz Koritne
Naĉelnik Općine proĉitao je nazoĉnima zamolbu Nogometnog kluba „Sloga“ iz
Koritne za financijskom pomoći zbog neisplaćenih raĉuna za natjecanja, a zbog
neispunjenih planiranih prihoda. Istaknuo je kako su za isti klub planirana
sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna, iznos od 20.000,00 kuna za redovnu djelatnost i 20.000,00 kuna za kapitalna ulaganja i ista su im isplaćena, smatra da su
to dostatna sredstva za natjecanja u rangu u kojem se natjeĉu.
Vijećnik Mirko Hes smatra da treba zauzeti jedan stav da se nikome ne plaća izvan
provedenog natjeĉaja za redovne djelatnosti i kapitalna ulaganja.
Zamjenik naĉelnika Mirko Miladinović istaknuo je kako u selu Koritna nema dosta
igraĉa i prisiljeni su dovoditi igraĉe sa strane koji se moraju platiti. Nisu to velika
sredstva za plaćanje ali kada se nema onda se dolazi u ovakve situacije. Smatra da
bi se djeci trebalo osigurati i kvalitetnog trenera jer u Koritni postoji i mladi sastav
ĉije troškove se takoĊer treba platiti.
Vijećnik Marko Ĉaĉić smatra da bi se trebalo udovoljiti zamolbi jer tu je i sastav
mladih ĉija natjecanja takoĊer treba platiti, veliki su to troškovi.
Naĉelnik je nadalje istaknuo kako će ubuduće Povjerenstvo za provoĊenje natjeĉaja
za udruge samo odluĉivati do iznosa od 5.000,00 kuna jer ono najbolje poznaje rad
udruga.
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 odobrava donacija Nogometnom
klubu „Sloga“ iz Koritne u iznosu od 5.000,00 kuna.

Toĉka 16.
Zamolba Nogometnog kluba „Naprijed“ iz Mrzovića
Naĉelnik Općine proĉitao je nazoĉnima zamolbu Nogometnog kluba „Naprijed“ iz
Mrzovića po kojoj traţe financijsku pomoć za zatvaranje vanjske terase ispred
klupskih prostorija. Te na taj naĉin sprijeĉili bi nanošenje snijega, lišća i prodira-
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nje vlage. Zatvaranjem terase stvorili bi kvalitetnije uvjete za rad i odrţavanje
klupskih prostorija.
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 Nogometnom klubu „Naprijed“
iz Mrzovića odobri donacija u iznosu od 5.000,00 kuna.

Toĉka 17.
Izvješće o promjenama koje donose Izmjene i dopune
Zakona o zaštiti životinja
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o promjenama koje donose Izmjene i dopune
Zakona o zaštiti ţivotinja. Podsjetio je nazoĉne da je Općina Semeljci sklopila
ugovor sa Veterinarskom ambulantom „Tip-Tip“ iz Vinkovaca o zbrinjavanju
pasa lutalica koja je ovlaštena za taj posao. Troškovi zbrinjavanja su veliki, do
sada je Općina platila preko 20.000,00 kuna za tu namjenu. Nove Izmjene Zakona nalaţu da jedinice lokalne samouprave moraju na svome podruĉju osigurati
zbrinjavanje pasa lutalica i zabranu eutanazije pasa nakon 60 dana, što u praksi
znaĉi nepredvidivo povećavanje troškova lokalnoj samoupravi. Na osnovu toga
Općina će morati raskinuti ugovor sa Veterinarskom ambulantom iz Vinkovaca
jer nije na našem podruĉju i morati će se osigurati smještaj za pse lutalice i to na
podruĉju odlgališta komunalnog otpada „Ada“ u Koritni gdje već ima postavljena ograda samo se trebaju napraviti boksovi za pse. TakoĊer je napomenuo da
će komunalni redar obići sva naselja i utvrditi koji su psi ĉipirani, a koji nisu.
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 raskine ugovor koji je Općina Semeljci sklopila sa Veterinarskom ambulantom „Tip-Tip“ iz Vinkovaca
za uslugu zbrinjavanja pasa lutalica.
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Toĉka 18.
Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju dijela troškova
boravka u dječjim vrtićima za 2017./2018. godinu
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu Pravilnika o sufinanciranju dijela
troškova boravka u djeĉjim vrtićima za 2017./2018. godinu. Podsjetio je nazoĉne
da je Prijedlog Pravilnika već bio na dnevnom redu prošle sjednice Općinskog vijeća
ali je odgoĊeno za ovu dok se nisu provjerile cijene djeĉjih vrtića.
Proĉelnica Jedinstvenog upravnog odjela izvjestila je nazoĉne da cijena djeĉjeg vrtića
u Đakovu iznosu 1.300,00 kuna od ĉega grad Đakovo plaća 500,00 kuna, roditelji
500,00 kuna i razliku do pune cijene plaća drţava. Smještaj u djeĉjem vrtiću u
Antunovcu iznosi 1.450,00 kuna, cijene se kreću od vrtića do vrtića nigdje nisu iste.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Pravilnik o sufinanciranju dijela troškova boravka
u djeĉjim vrtićima za 2017./2018. godinu po kojem će Općina Semeljci
sa 300,00 kuna mjeseĉno sufinancirati troškove boravka u djeĉjim vrtićima.

Toĉka 19.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima
Općine Semeljci
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o porezima Općine Semeljci. Istaknuo je kako je uvoĊenjem poreza na nekretnine stvorena obaveza općinama da izvrše izmjeru nekretnina. Za isti posao smo sklopili ugovor
sa tvrtkom iz Zagreba koja će napraviti katastarsku izmjeru i po kojoj će se izvršiti
obraĉun za porez na nekretnine. Kako je produţen rok za primjenu Zakona o nekret
ninama isto će se primjeniti za obraĉun komunalne naknade i nova rješenja koja se
moraju svima poslati kućanstvima i ostalima.
Proĉelnica Jedinstvenog upravnog odjela pojasnila je da se u Odluci o izmjenama Odluke o porezima Općine Semeljci mijenja samo podnaslov o Porezu na nekretnine koji
se do daljnjega odgaĊa zbog nemogućnosti njegove primjene.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
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Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine
Semeljci u kojoj se briše podnaslov „Porez na nekretnine“ i ĉlanak 16.
pomenute Odluke.

Toĉka 20.
Prijedlog Odluke o prodaji poslovnog udjela u Trgovačkom
društvu „Gradski prijevoz putnika“ d.o.o. iz Osijeka
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o prijedlogu Odluke o prodaji poslovnog udjela u
Trgovaĉkom društvu „Gradski prijevoz putnika“ d.o.o. iz Osijeka. Podsjetio je nazoĉne je Općina Bilje zainteresirana za kupovinu naših udjela.
Proĉelnica Jedinstvenog upravnog odjela izvjestila je nazoĉne da se radi o udjelu od
0,01% nominalne vrijednosti 4.600,00 kuna, a već su nam i ostale općine poslale
da prodaju svoje udjele u Trgovaĉkom društvu GPP iz Osijeka, stoga će se meĊusobna prava i obaveze prodavatelja i kupca poslovnih udjela urediti posebnim ugovorom o prijenosu i preuzimanju poslovnog udjela.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o prodaji poslovnog udjela u Trgovaĉkom
društvu „Gradski prijevoz putnika“ d.o.o. iz Osijeka, u iznosu od 0,01%
nominalne vrijednosti 4.600,00 kuna, Općini Bilje.

Toĉka 21.
Prijedlog Odluke o subvenciji troškova sakupljanja i odvoza
komunalnog otpada Komunalnom poduzeću „Junakovci“ Semeljci
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu Odluke o subvenciji troškova sakuplja
nja i odvoza komunalnog otpada Komunalnom poduzeću „Junakovci“ Semeljci.
Istaknuo je kako su se razvrstavanjem komunalnog otpada povećali troškovi sakupljanja i odvoza komunalnog otpada jer se odvozi više puta tjedno, a da se ne povećava
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cijena odvoza kućanstvima Općina će subvencionirati sa 24,39 kuna po kućanstvu.
Općina će realizirati subvencioniranje na naĉin da će Općina izvršavati plaćanje
po mjeseĉnom obraĉunu odvezenog otpada. Istiĉe da sa radom Komunalnog društva „Junakovci“ nije zadovoljan da bi se moglo bolje raditi.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o subvenciji troškova sakupljanja i odvoza
komunalnog otpada Komunalnom poduzeću „Junakovci“ iz Semeljaca, sa
24,39 kuna po kućanstvu.

Toĉka 22.
Prijedlog Odluke o isplati uplaćenog komunalnog doprinosa
Obrtu Karlo Tomislav
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu Odluke o isplati uplaćenog komunalnog doprinosa Tomislavu Noršić, vlasniku Obrta Karlo Tomislav, obrtu za preradu
mesa, trgovinu i ugostiteljstvo iz Samoborskog luga, koji je imao namjeru praviti
klaonicu u Poslovnoj zoni Općine Semeljci. Podsjetio je nazoĉne da je to već bilo na
prošlim sjednicama Općinskog vijeća, a radi se o tome što je Općina Semeljci istom
obrtu dala pravo graĊenja na Poslovnoj zoni Općine Semeljci u svrhu izgradnje klaonice. Kako isti nije izvršio svoju obavezu Općina traţi zemljište nazad ali je na sudu
dogovoreno da Općina vrati uplaćeni komunalni doprinos. Takvih sluĉajeva je imao
i Grad Đakovo koji je takoĊer vraćao uplaćene komunalne doprinose. Uplatio je
53.683,11 kuna komunalnog doprinosa koji bi se trebao vratiti, ali u iznosu od 70%.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojeno da se Tomislavu Noršić iz Samoborskog luga vlasniku Obrta za preradu mesa, trgovinu i ugostiteljstvo vrati 70% uplaćenog
komunalnog doprinosa Općini Semeljci.

-18-

Toĉka 23.
Prijedlog Povjerenstva za statutarno pravna pitanja Općinskog vijeća
Općine Semeljci vezano uz promjenu Statuta Općine Semeljci za
ukidanje mjesnih odbora Općine Semeljci
Naĉelnik Općine izvjestio je nazoĉne o Prijedlogu Povjerenstva za statutarno pravna
pitanja Općinskog vijeća Općine Semeljci vezano uz promjenu Statuta Općine
Semeljci za ukidanje mjesnih odbora Općine Semeljci. Ĉinjenica je da Vijeća mjesnih
odbora nisu u potpunosti ostvarila funkciju koja im je Zakonom i Statutom propisana. Smatra da novi mjesni odbori koji bi se imenovali na Zborovima graĊana kao i
prije moraju imati u svojem sastavu ĉlanove Općinskog vijeća iz kojeg su naselja te
druge aktivne osobe koje će raditi u mjesnom odboru, a koji će biti izabrani neposred
nim izborom na Zboru graĊana koje bi svako naselje organiziralo kao prije. Smanjili
bi se i troškovi za mjesne odbore. U svako Vijeće mjesnog odbora biralo bi se najviše
7 osoba.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu toĉku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o promjeni Statuta Općine Semeljci vezano
uz osnivanje mjesnih odbora sa podruĉja Općine Semeljci.
Toĉka 24.
Razno
Pod ovom toĉkom naĉelnik Općine je izvjestio nazoĉne da se umirovljenicima sa
podruĉja Općine Semeljci ĉije mirovine ne prelaze iznos od 1.300,00 kuna daje
potrošaĉka potvrda u iznosu od 150,00 kuna koju mogu utrošiti u bilo kojoj
trgovini na podruĉju Općine Semeljci za predstojeći blagdan Boţić, poklon
paketi socijalno ugroţenim obiteljima takoĊer će se dijeliti u iznosu od 400,00
kuna po obitelji, Boţićni domjenak sa gospodarstvenicima sa podruĉja Općine
Semeljci će takoĊer biti, Boţićni sajam će se odrţati, odrţat će se još sjednica
Općinskog vijeća gdje će biti Izmjene i dopune Proraĉuna Općine za 2017.
godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da nema više nitko nikakvih pitanja niti
prijedloga te zakljuĉuje ovu sjednicu u 19.45 sati.

Zapisniĉar
Stanko Blažević

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing.

