REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
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: 021-05/18-01/07
Ur. broj: 2121/07-1/18-159
Semeljci, 29.01.2018. godine

ZAPISNIK
SA 7. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SEMELJCI

održane dana 29. siječnja 2018. godine u prostoriji Općine Semeljci sa početkom u
18.00 sati.

AKTUALNI SAT

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 5. i 6. sjednice Općinskog vijeća
2. Prigovori na Odluku o dodjeli studentskih stipendija za
akademsku 2017./2018. godinu
3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
mješanog komunalnom otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada na području Općine Semeljci
4. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Semeljci
5. Izvješće o komunalnoj djelatnosti davanja u koncesiju
dimnjačarske usluge za područje Općine Semeljci
6. Izvješće o isteku ugovora o gradnji na Poslovnoj zoni
Općine Semeljci sa tvrtkom „Bajer“ d.o.o. iz Viškovaca
7. Razno
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NAZOČNI:

1. Darko Karajko
2. Blaženka Guvo
3. Ivana Majhen
4. Stojan Udovičić
5. Sandra Brođanac
6. Mario Radonić
7. Brankica Jelić
8. Marinko Andraković
9. Ivana Čatić
10. Marko Čačić
11. Ivan Miladinović
12. Mirko Hes
13. Željko Pajtler

ODSUTNI:

Nema

OSTALI NAZOČNI:
1. Grga Lončarević – načelnik Općine Semeljci
2. Mirko Miladinović – zamjenik načelnika Općine Semeljci
3. Danijela Ljubas – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Semeljci
ZAPISNIČAR: Stanko Blažević – tajnik Općine
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Miladinović otvorio je ovu sjednicu, pozdravio
sve nazočne, utvrdio kvorum i predložio gore navedeni dnevni red.
Nazočni članovi Općinskog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi im dnevni red.
Predsjednik Općinskog vijeća izvjestio je nazočne i o potrebi proširenja dnevnog reda
jer je došlo još materijala u međuvremenu od sazivanja do održavanja sjednice stoga
je predložio dopunu dnevnog reda za:
7. Točku – Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi
projektnih natječaja
8. Točku – Prijedlog Odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Semeljci
za razdoblje od 2018. do 2023. godine

-3-

9. Točku – Prijedlog ispravka o ispravku Odluke o porezima Općine Semeljci
10. Točku – Prijedlog sufinanciranja dijela troškova boravka u dječjim vrtićima.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu dopunu dnevnog reda.
Nazočni članovi Općinskog vijeća jednoglasno su usvojili predloženu im dopunu
dnevnog reda.

Točka 1.
Usvajanje Zapisnika sa 5. i 6. sjednice
Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na razmatranje nazočnima Zapisnike sa 5.
sjednice Općinskog vijeća održane dana 07. prosinca 2017. godine i sa 6. sjednice
Općinskog vijeća održane dana 12. prosinca 2017. godine, koji su u materijalima
za ovu sjednicu dobili svi članovi Općinskog vijeća. Pojasnio je nazočnima da je
bio prekratak rok od pete do sazivanja šeste sjednice stoga nije mogao biti u mogućnosti završen zapisnik sa pete sjednice da bi ga se usvojilo na šestoj sjednici.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno su usvojeni Zapisnici sa 5. sjednice Općinskog vijeća održane
dana 07. prosinca 2017. godine i sa 6. sjednice Općinskog vijeća održane
dana 12. prosinca 2017. godine.

Točka 2.
Prigovori na Odluku o dodjeli studentskih stipendija
za akademsku 2017./2018. godinu
Načelnik Općine podsjetio je nazočne da je na petoj sjednici Općinskog vijeća donešena
odluka o dodjeli studentskih stipendija za akademsku 2017./2018. godinu. Istaknuo
je kako je na raspisani natječaj za dodjelu stipendija pristiglo 17 zamolbi, a 20 stipendija je bilo moguće dobiti. Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Semeljci izvršilo je bodovanje u skladu sa Pravilnikom o dodjeli stipendija Općine Semeljci i utvrdi-
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lo da 13 zamolbi udovoljavaju kriterijima, dvije zamolbe su odbačene zbog prosjeka
ocjena koji je trebao biti 3,0, jedna zamolba nije bila kompletirana zbog izjave o zajedničkom kućanstvu gdje nisu bile navedene sve osobe koje stanuju u kućanstvu i
jedna studentica je odustala od općinske stipendije jer je dobila državnu. Nezadovoljni studenti koji nisu dobili imali su pravo žalbe Općinskom vijeću Općine Semeljci.
U roku su pristigle dvije žalbe i to Nikole Žuljević iz Koritne, Josipa Kozarca 10 i Andree Lukić iz Semeljaca, Antuna Mihanovića 8, koji nisu dobili stipendiju zbog prosjeka ocjena.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena odluka da se dodjele stipendije iako nemaju prosjek
ocjena po Pravilniku o dodjeli stipendija, Nikoli Žuljević iz Koritne, Josipa
Kozarca 10 i Andrei Lukić iz Semeljaca, Antuna Mihanovića 8.

Točka 3.
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada na području Općine Semeljci
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
na području Općine Semeljci. Napomenuo je kako se na području Općine Semeljci
komunalni otpad razvrstava i sakuplja putem Komunalnog poduzeća „Junakovci“
iz Semeljaca koje je u stopostotnom vlasništvu Općine Semeljci. Također na odlagalištu komunalnog otpada „Ada“ u Koritni postoji i reciklažno dvorište gdje se sakuplja više vrsta otpada koji se ne odvozi kamionom po naseljima nego stanovnici
sa područja Općine Semeljci sami dovoze na odlagalište.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela istaknula je kako se ovom Odlukom utvrđuju
kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira,
metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Semeljci. Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu
otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva. Mješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan
otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedinici materijali kao što je papir, staklo i dr. Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u ku-
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ćanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otopada iz poljoprivrede i šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradivi otpad. Biorazgradivi komunalni otpad u okviru javne usluge je biootpad i
otpadni papir i karton. Reciklažni komunalni otpad čine otpadna plastika, otpadni
metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju kao npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i slično. Krupni (glomazni)
otpad komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine ili mase neprikladno prikupljati u sklopu prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Problematični
otpad je opasni otpad koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po
svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u
kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra se dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.
Vijećnik Željko Pajtler je istaknuo kako se na područje naselja Mrzović dovozi otpad
na nelegalne deponije od strane nepoznatih počinitelja, upitao je tko će platiti odvoz
takvoga otpada.
Načelnik je odgovorio da je Općina dužna sanirati takve divlje deponije, ali ako se otkrije počinitelj tada će ga se kazniti. Jedan mali dio stanovništva još se uvijek ne drži
razvrstavanja otpada ali i tome će se stati na kraj. Na divljim deponijama se nađe
svašta ima čak i životinjskog porijekla iako postoje kontejneri za odvoz animalnog
otpada, baca se svašta i pored razvrstavanja plastike, kartonske ambalaže, biorazgradivog otpada i ostalog otpada na kamionu imaju pregrade za konzerve, staklo
i druge stvari, oni pokupe sve i razvrstavaju na reciklažnom dvorištu na Adi u Koritni. Naveo je također i primjer odvoza plastike gdje se mora platiti 600,00 kuna
po toni, a ne da se dobiju neka sredstva da se pokriju troškovi sakupljanja i odvoza
plastike, to pitanje je postavio i na sastanku u Osijeku kada je bio nazočan i ministar
zaštite okoliša. Nadalje je istaknuo da će kaseta koja je napravljena na odlagalištu
otpada Ada u Koritni biti puna do kraja ove godine i mora se napraviti nova kako
bi se imalo gdje voziti ostali otpad.
Vijećnik Marko Čačić je također istaknuo kako se u naselju Vrbica nađe i bačenog
namještaja po poljima i svega i svačega, trebao bi komunalni redar obići i snimiti
takve divlje deponije.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
na području Općine Semeljci.
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Točka 4.
Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Semeljci
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Semeljci. Podsjetio je nazočne da je na prošlim sjednicama
također bilo rasprave. Naime prijedlog podnosi Povjerenstvo za statutarno pravna
pitanja Općinskog vijeća Općine Semeljci vezano uz promjenu Statuta Općine Semelj
ci za ukidanje mjesnih odbora Općine Semeljci. Činjenica 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 građana kao i prije moraju imati u svojem sastavu članove Općinskog vijeća iz kojeg su naselja te druge aktivne osobe koje će raditi u mjesnom odboru, a koji će biti izabrani neposrednim
izborom na Zboru građana koje bi svako naselje organiziralo kao prije. Smanjili bi
se troškovi za mjesne odbore. U svako Vijeće mjesnog odbora biralo bi se najviše sedam osoba.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela istaknula je kako je dana 12. prosinca 2017.
godine, Općinsko vijeće, Općinski načelnik i Povjerenstvo za statutarno-pravna
pitanja Općinskog vijeća donijelo je Zaključak o promjeni Statuta Općine Semeljci.
Prijedlog za ukidanjem mjesnih odbora podnosi se u cilju racionalizacije trošenja
sredstava općinskog proračuna, kao i činjenicom da Vijeća mjesnih odbora nisu
ostvarila svoju funkciju koja im je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi i Statutom Općine Semeljci propisana. Ovim Prijedlogom izmjena i dopuna Statuta ne oduzima se pravo građanima na lokalnu i području (regionalnu)
samoupravu, nego se predlaže prilagođavanje oblika provođenja mjesne samouprave
trenutnim uvjetima.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Statutarna odluka o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Semeljci.
Točka 5.
Izvješće o komunalnoj djelatnosti davanja u koncesiju
dimnjačarske usluge za područje Općine Semeljci
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o komunalnoj djelatnosti davanja u koncesiju dimnjačarske usluge za područje Općine Semeljci. Istaknuo je kako je Dimnjačarski obrt
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„Budrovac“ iz Budrovaca vlasnika Matije Budrovac izvjestio Općinu o namjeri
vršenja dimnjačarske usluge na području Općine Semeljci. Isti ima Ugovor o koncesiji sa Općinom Trnava gdje plaća koncesiju u iznosu od 1.600,00 kuna godišnje, ali
tu su u obvezi sva domaćinstva da plaćaju dimnjačarsku uslugu dva puta godišnje,
dok sa Općinom Zdenci ima Ugovor o obavljanju dimnjačarske djelatnosti na području Općine Zdenci, odnosno po potrebi domaćinstava koji ga plaćaju za izvršenu
uslugu što bi bilo bolje nego koncesija. Općina Semeljci za sada nema riješenu dimnjačarsku službu stoga bi trebalo i to riješiti, u slučaju da netko treba atest za dimnjak ili neke druge stvari, primjer ako je osigurana kuća i došlo je do požara, ako
nema potvrde dimnjačara od osiguranja se neće moći dobiti ništa. Po Zakonu smo
dužni osigurati dimnjačarsku službu, a to bi po domaćinstvu iznosilo 40,00 kuna dva
puta godišnje, ako se ide u koncesiju, a ako bi se išlo na ugovor o obavljanju dimnjačarske djelatnosti tada bi trebalo naći određeni broj korisnika kojima bi se pružala
dimnjačarska usluga. Također Zakon o protupožarnoj zaštiti govori da jedinice
lokalne samouprave moraju osigurati dimnjačarsku službu.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen zaključak da se krene u proceduru ispitivanja da li
će se sklopiti ugovor o obavljanju dimnjačarske djelatnosti ili će se dimnjačarske usluge dati u koncesiju.

Točka 6.
Izvješće o isteku ugovora o gradnji na Poslovnoj zoni
Općine Semeljci sa tvrtkom „Bajer“ d.o.o. iz Viškovaca
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o isteku ugovora o gradnji na Poslovnoj zoni Općine Semeljci sa tvrtkom „Bajer“ d.o.o. iz Viškovaca. Podsjetio je nazočne da je ista
tvrtka vlasništvo Mate Gregačević sa kojim se 2007. godine napravio ugovor o građenju na Poslovnoj zoni za izgradnju tvornice za betonsku galanteriju. Isti je izgradio
tvornicu i počeo sa radom. Međutim u isto vrijeme je radio i salu za svatove u Đakovu i zapao u dugove, stoga je proglašen i stečajni postupak. Izvansudskom nagodbom
produženo mu je pravo građenja na još tri godine. Kako je 21.01.2018. godine rok iz
izvansudske nagodbe istekao, stekli su se uvjeti za prodaju od strane Općine Semeljci
kao vjerovnika jer je ostao dužan i Općini Semeljci te sa drugim vjerovnicima bi se
mogao raspisati natječaj za prodaju od strane Općine Semeljci. Naime stečajni sudac
je prodavao nekoliko puta, početna cijena je bila 1.800.000,00 kuna, a zadnja prodajna cijena je bila 735.000,00 kuna i nitko se nije javio. Potraživanje Općine se odnosi
na priključak struje i zemljište jer smo još uvijek vlasnici zemljišta na kojem je izgrađena tvornica. Nadalje je istaknuo da bi se cijena u suradnji sa ostalim vjerovnicima
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mogla još smanjiti te dati u prodaju, a i ako dođe do neke prihvatljive cijene Općina
bi mogla i kupiti tu nekretninu i ujedno naplatiti svoja potraživanja u sklopu cijene.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Zaključak da se pokrene prodaja navedene nekretnine u dogovoru sa ostalim vjerovnicima.

Točka 7.
Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi robe, usluga
i radova te provedbi projektnih natječaja
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Pravilnika o jednostavnoj nabavi robe
usluga i radova te provedbi projektnih natječaja. Istaknuo je kako Općina ima ovaj
Pravilnik ali se mora uskladiti po novom Zakonu.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine izvjestila je da se ovim Pravilnikom
uređuju pravila, uvjeti i postupci nabave roba, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i nabave radova
procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna, određene Zakonom o javnoj
nabavi kao jednostavna nabava.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojen Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova
te provedbi projektnih natječaja.

Točka 8.
Prijedlog Odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom
Općine Semeljci za razdoblje od 2018. – 2023. godine
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o izradi Plana gospodarenja
otpadom Općine Semeljci za razdoblje od 2018. do 2023. godine. Istaknuo je kako
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Općina ima svoj Plan gospodarenja otpadom ali je izašao novi državni plan i mora
se uskladiti sa njim. Da bi se nominirali za nove projekte prema Fondu za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost i prema Ministarstvu zaštite okoliša moramo imati
novi Plan gospodarenja otpadom. Procedura donošenja je ista kao i sa Prostornim
planom.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine istaknula je kako se Plan gospodarenja
otpadom donosi na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom kojem je propisano što treba sadržavati Plan gospodarenja otpadom svake jedinice lokalne samou
prave i obveze jedinica lokalne samouprave, a koji je donijela država i moramo se
uskladiti sa novim Planom gospodarenja otpadom.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena odluka da se ide u izradu Plana gospodarenja
otpadom Općine Semeljci za razdoblje od 2018. do 2023. godine.

Točka 9.
Prijedlog ispravke o ispravku Odluke o porezima
Općine Semeljci
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu ispravke o ispravku Odluke o porezima Općine Semeljci.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine istaknula je kako se treba napraviti
samo ispravka po pitanju poreza na promet nekretnina.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena ispravka o ispravku Odluke o porezima Općine
Semeljci.
Točka 10.
Prijedlog sufinanciranja dijela troškova
boravka u dječjim vrtićima
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Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu sufinanciranja dijela troškova boravka u dječjim vrtićima. Naime Javni poziv za sufinanciranje dijela troškova boravka
u dječjim vrtićima je završen, međutim imamo naknadni upita za sufinanciranje jer
tijekom cijele godine netko se javi u dječji vrtić, stoga bi trebalo staviti da javni poziv
vrijedi za cijelu godinu o sufinanciranju dijela troškova boravka u dječjim vrtićima.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena odluka povodom naknadnih upita u vezi sufinancira
nja dijela troškova boravka u dječjim vrtićima da se objavi Javni poziv koji
će trajati cijelu predškolsku godinu, te da se zahtjevi za sufinanciranje mogu
predavati u cijeloj godini uz ispunjavanje općih i posebnih uvjeta iz Pravilni
ka o sufinanciranju dijela troškova boravka u dječjim vrtićima za 2017./
2018. godinu.
Točka 11.
Razno
Pod ovom točkom Načelnik Općine izvjestio je nazočne o namjeri gradnje trgovine sa
rezervnim dijelovima, rabljenim vozilima, rabljenim strojevima na Poslovnoj zoni
Općine Semeljci o čemu ga je izvjestio Goran Soldo koji već ima napravljenu automatsku praonu vozila. Nadalje namjeru ima graditi i Mato Grujo iz Semeljaca
poslovni prostor za koji mu treba oko 1.000 m2 prostora, ali on bi se prvo nominirao sa svojim projektom na fondove Europske unije, pa ako prođe onda bi tek
gradio, također na Poslovnoj zoni Općine Semeljci.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da nema više nitko nikakvih pitanja niti
prijedloga te zaključuje ovu sjednicu u 19.20 sati.

Zapisničar
Stanko Blažević

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing.

