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: 021-05/18-01/08
Ur. broj: 2121/07-1/18-604
Semeljci, 26.03.2018. godine

ZAPISNIK
SA 8. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SEMELJCI

održane dana 26. ožujka 2018. godine u prostoriji Općine Semeljci sa početkom u
19.00 sati.

AKTUALNI SAT

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Semeljci
za 2017. godinu
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području
Općine Semeljci
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona
o komunalnom gospodarstvu na području Općine Semeljci
za 2017. godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na
području Općine Semeljci za 2017. godinu
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na
području Općine Semeljci za 2017. godinu
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7. Izvješće o izvršenju Programa financiranja udruga mladih,
udruge roditelja i humanitarnih udruga sa područja Općine
Semeljci za 2017. godinu
8. Izvješće o izvršenju Programa financiranja lovačkih društava
sa područja Općine Semeljci za 2017. godinu
9. Izvješće o financiranju Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi u Općini Semeljci za 2017. godinu
10. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Semeljci za 2017. godinu
11. Izvješće Općinskog načelnika o radu Općine Semeljci za
polugodišnje razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine
12. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada,
troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera
13. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja
odbacivanja otpada na području Općine Semeljci u 2018.
godini
14. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun
plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Semeljci
15. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o subvenciji troškova
sakupljanja i odvoza komunalnog otpada
16. Imenovanje Povjerenstva za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem za područje Općine Semeljci
17. Razno

NAZOČNI:
1. Željko Pajtler
2. Darko Karajko
3. Marinko Andraković
4. Brankica Jelić
5. Marko Čačić
6. Stojan Udovičić
7. Ivana Majhen
8. Sandra Brođanac
9. Mirko Hes
10. Ivana Čatić
11. Ivan Miladinović
OSTALI NAZOČNI:

ODSUTNI:
1. Mario Radonić
2. Blaženka Guvo
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1. Grga Lončarević – načelnik Općine Semeljci
2. Mirko Miladinović – zamjenik načelnika Općine Semeljci
3. Danijela Ljubas – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Semeljci
4. Ljiljana Lovrić-Rimac – viši savjetnik za financije 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:
17. Točku – Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja „Gospodarske zone 2“ Semeljci.
Nazočni članovi Općinskog vijeća jednoglasno su usvojili predloženu im dopunu
dnevnog reda.

Točka 1.
Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na razmatranje nazočnima Zapisnik sa 7. sjednice
Općinskog vijeća održane dana 29. siječnja 2018. godine, koji su u materijalima za ovu
sjednicu dobili svi članovi Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane
dana 29. siječnja 2018. godine.

-4-

Točka 2.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Semeljci
za 2017. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna
Općine Semeljci za 2017. godinu. Istaknuo je kako su prihodi bili manji u odnosu
na planirane jer nam planirani projekti za sredstva iz Europskih fondova nisu još
realizirani.
Viša savjetnica za financije Općine Semeljci istaknula je kako su ukupni prihodi i višak
prihoda iz prethodnih godina bili planirani u iznosu od 10.804.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 12.362.130,04 kuna, rashodi su bili planirani u iznosu od 8.261.
001,46 kuna, a ostvareni su u iznosu od 6.750.362,65 kuna. Nadalje je nazočne izvjestila po razdjelima prihoda i rashoda. Istaknula je kako se Općina Semeljci nije zaduživala u 2017. godini, Općina nije koristila sredstva proračunske zalihe, stanje aktivnih jamstava iznosi 0,00 kuna, udjeli u trgovačkim društvima iznosili su ukupno
12.957.543,16 kuna. Ukupna potraživanja iznosila su 5.766.503,45 kuna. Stanje žiro
računa na dan 31.12.2017. godine iznosilo je 5.117.910,54 kuna, izdvojena oročena
sredstva iznosila su 3.000.000,00 kuna, stanje blagajne iznosilo je 137,06 kuna što
ukupno čini iznos od 8.118.047,60 kuna. Ukupne obveze su iznosile 1.187.947,63 kuna.
Sredstva za redovno financiranje političkih stranaka iznosila su ukupno u iznosu od
1.330,00 kuna, a udruge su financirane po ugovoru i provedenom natječaju za udruge
na koji su se udruge javile i sklopljeni su sa svima ugovori o financiranju za 2017. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Semeljci za 2017. godinu.

Točka 3.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području
Općine Semeljci
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Semeljci.
Istaknuo je kako su ukupno planirana sredstva u iznosu od 4.310.000,00 kuna, a
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utrošeno je 1.082.618,08 kuna, što znači da je ovaj Program realiziran sa 25,12%.
U svim naseljima Općine Semeljci nalaze se nogostupi za koje je potrebna rekonstruk
cija. Za isto je projektna dokumentacija u fazi izrade kako bi se projekt aplicirao pre
ma sredstvima iz Europskih fondova. Za nogostupe su ukupno planirana sredstva u
iznosu od 220.000,00 kuna od čega je realizirano 198.993,44 kuna, za građenje nogostupa u grobljima planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna, a realizirano je
15.253,44 kuna. Za parkirališta u naseljima Općine Semeljci potrebna je rekonstrukcija te je za navedene radove predviđeno 50.000,00 kuna, a utrošeno je 64.890,33 kuna. Za sportsko rekreacijske objekte su planirana sredstva u iznosu od 270.000,00
kuna, a utrošeno je 103.556,19 kuna. Za gradnju šetnice planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kuna. Natkrivanje tribina na rukometnom
igralištu u Semeljcima predviđena su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna, a utrošeno je 49.481,68 kuna. Za izgradnju sportskih i rekreacijskih objekata u Kešincima
(igralište pored škole) planirano je 60.000,00 kuna, a utrošeno 53.262,01 kuna. Za
rekonstrukciju bazena (početak radova) planirano je 10.000,00 kuna, a utrošeno je
812,50 kuna. Za uređenje centra u naselju Semeljci (javna površina pred zgradom
općine) planirana su sredstva u Proračunu Općine Semeljci u iznosu od 50.000,00
kuna, a utrošeno je 34.411,36 kuna, sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije za uređenje trga ispred zgrade općine. Za uređenje parka u Vrbici planirana su sredstva u iznosu od 320.000,00 kuna, a utrošeno je 312.888,94 kuna. Ukupno
planirana sredstva za izgradnju nerazvrstanih cesta planirana su u iznosu od 1.650.
000,00 kuna, a utrošeno je 155.938,61 kuna. Za gradnju ceste do deponije komunalnog otpada „Ada“ u Koritni planiran je iznos od 1.500.000,00 kuna, a utrošeno je
0,00 kuna. Za izgradnju nerazvrstane ceste do igrališta Nogometnog kluba „Sloga“
iz Koritne planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna, a utrošeno je 155.938,
61 kuna. Za gradnju javne rasvjete u svima naseljima Općine, planirana su sredstva
u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a utrošeno je 47.422,64 kuna. Za sanaciju odlagališta
komunalnog otpada „Ada“ u Koritni planirano je 250.000,00 kuna, a realizirano je
168.516,57 kuna.
Vijećnik Mirko Hes upitao je kolika će biti širina ceste prema odlagalištu komunalnog
otpada „Ada“ u Koritni.
Načelnik je odgovorio da će biti 5,5 metara i ima dovoljno prostora i za kanale.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine
Semeljci.
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Točka 4.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu na području Općine Semeljci za 2017. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Izvješću o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Semeljci za 2017. godinu. Istaknuo je kako
su ovim Programom obuhvaćene slijedeće komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje javnih površina, održavanje općinske opreme, održavanje
nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete. Ukupno su planirana sredstva u iznosu od 1.337.000,00 kuna, a utrošeno je 1.073.287,50 kuna.
Za čišćenje i izmuljivanje kanala za odvodnju oborinskih voda ispred kuća u svim
naseljima Općine Semeljci planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna, a utrošeno je 29.817,27 kuna. Za održavanje javnih površina predviđeno je ukupno
607.000,00 kuna, od čega za održavanje javnih površina planirano je 600.000,00
kuna, a utrošeno je 498.315,90 kuna, za održavanje općinske opreme (bazeni) predviđena su sredstva u iznosu od 7.000,00 kuna, a utrošeno je 1.987,87 kuna. Za održavanje nerazvrstanih cesta u uobičajenim i zimskim uvjetima predviđena su sredstva u
iznosu od 150.000,00 kuna, a utrošeno je 70.655,06 kuna. Za održavanje groblja planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna, a utrošeno je 125.726,78 kuna. Za
održavanje javne rasvjete predviđena su sredstva u iznosu od 350.000,00 kuna, a
utrošeno je 346.784,62 kune od čega za utrošak električne energije predviđena su
sredstva u iznosu od 275.000,00 kuna, a utrošeno je 271.995,49 kuna te za održavanje
javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu od 75.000,00 kuna, a utrošeno je 74.789,
13 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Semeljci za 2017. godinu.
Točka 5.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na
području Općine Semeljci za 2017. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u
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kulturi na području Općine Semeljci za 2017. godinu. Istaknuo je kako su sredstva u
Proračunu predviđena za poticanje i pomaganje kulturnog stvaralaštva, a predviđena sredstva su iznosila 414.000,00 kuna, a utrošeno je 347.634,26 kuna. Za sva kultur
no umjetnička društva, Tamburaški orkestar i Izvorna pjevačka skupina „Semeljačke snaše“ planirana su ukupna sredstva u iznosu od 130.000,00 kuna, a utrošeno je
126.500,00 kuna. Za promidžbeni materijal i usluge ukupno su planirana sredstva u
iznosu od 210.000,00 kuna, a utrošeno je 156.022,29 kuna. Za sve manifestacije Dan
Općine, Rakijada, Općinski nogometni turnir, Proslava Sv. Huberta, Božićni sajam
i Kolo na Vrbaku predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 74.000,00, a utrošeno
je 65.111,97 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u
kulturi na području Općine Semeljci za 2017. godinu.

Točka 6.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na
području Općine Semeljci za 2017. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u
sportu na području Općine Semeljci za 2017. godinu. Istaknuo je kako su ukupno
planirana sredstva za sve nogometne klubove, Školski sportski klub i Zajednicu
športsko ribolovnih udruga bila predviđena sredstva u iznosu od 230.000,00 kuna, a
utrošena su u iznosu od 197.450,00 kuna. Udruge su se financirale na temelju ugovora nakon provedenog javnog natječaja za financiranje udruga.
Vijećnik Mirko Hes upitao je kolika je potrošnja energenata svakog nogometnog kluba
odnosno koliko su režije, potrošnja struje, vode i plina.
Načelnik je odgovorio da ovisi o rangu natjecanja, ali npr. za Nogometni klub „Polet“
iz Semeljaca najmanje iznose oko 20.000,00 kuna to bi bio nekakav prosjek.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
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Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u
sportu na području Općine Semeljci za 2017. godinu.

Točka 7.
Izvješće o izvršenju Programa financiranja udruga mladih
Općine Semeljci za 2017. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Izvješću o izvršenju Programa financiranja
udruga mladih sa područja Općine Semeljci za 2017. godinu. Istaknuo je kako su za
ovaj Program bila predviđena sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna toliko je i utrošeno, a na području Općine Semeljci djeluje samo jedna udruga i to „Krug“ iz Koritne.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa financiranja udruga
mladih sa područja Općine Semeljci za 2017. godinu.

Točka 8.
Izvješće o izvršenju Programa financiranja lovačkih društava
sa područja Općine Semeljci za 2017. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Izvješću o izvršenju Programa financiranja
lovačkih društava sa područja Općine Semeljci za 2017. godinu. Istaknuo je kako
su sredstva za sva tri lovačka društva koja djeluju na području Općine Semeljci
Zec Semeljci, Orao Vrbica i Srndać Kešinci bila predviđena sredstva u iznosu od
40.000,00 kuna, a utrošeno je 30.000,00 kuna, a sve u cilju razvoja lovačke djelatnosti na području Općine Semeljci.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa financiranja lovačkih
društava sa područja Općine Semeljci za 2016. godinu.
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Točka 9.
Izvješće o financiranju Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi u Općini Semeljci za 2017. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Izvješću o financiranju Programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi u Općini Semeljci za 2017. godinu. Istaknuo je kako su ovim Programom predviđena sredstva za troškove stanovanja osobama koje primaju socijalnu
pomoć, troškove ogrjeva, stipendije studentima, sufinanciranje prijevoza učenika, sufinanciranje Crvenog križa, sufinanciranje rada HGSS-a, rad Udruge za pomoć osobama s invaliditetom „Duga“ iz Semeljaca, rad Udruge roditelja „Sunce“ iz Mrzovića
pomoći obiteljima u novu po zahtjevima socijalno ugroženim i pomoć obitelji u naravi, a to su poklon paketi socijalno ugroženim obiteljima koje djelimo za Uskrs i za
Božić, također prošle godine smo uveli i sufinanciranje dijela troškova boravka učeni
ka srednjih škola u đačkim domovima i sufinanciranje dijela troškova boravka djece
u dječjim vrtićima. Ukupno predviđena sredstva su bila u iznosu od 645.750,00 kuna,
a utrošeno je 540.875,20 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće o financiranju Programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi u Općini Semeljci za 2017. godinu.

Točka 10.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Semeljci za 2017. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Semeljci za 2017. godinu. Istaknuo je kako naše Komunalno poduzeće provodi gospodarenje otpadom na području Općine Semeljci.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela istaknula je kako je to zakonska obveza podno
siti Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za proteklu godinu. Općina Semeljci dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, odvojeno prikupljanje otpad
nog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te kupnog glomaznog komunalnog otpada, sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje
tako odbačenog otpada, provedbu Plana, donošenje i provedbu plana gospodarenja
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otpadom, provođenje izobrazbe informativne aktivnosti na svom području i mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. Prema podacima Komunalnog poduzeća
„Junakovci“ 2017. godine sakupljeno je 268.710 kg komunalnog otpada, papira
65.180 kg, plastike 48.260 kg, biorazgradivog otpada 170.400 kg, ambalaže od stakla
3.490 kg, otpadnog željeza 1.220 kg, tekstila 2.080 kg i starih guma 570 kg. Tijekom
2017. godine stavljeno je u upotrebu reciklažno dvorište temeljem upisa u Očevidnik
reciklažnih dvorišta temeljem potvrde Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Na
području Općine Semeljci nema divljih deponija, odnosno ukoliko se pojave odmah
ih se sanira. Općinsko odlagalište „Ada“ u Koritni je sanirana deponija koja zadovoljava sve sanitarno tehničke uvjete, te ima uporabnu dozvolu pravomoćnu od 22.03.
2017. godine. Mješani komunalni otpad se odlaže u kazetu čiji je procijenjeni preostali kapacitet do 31.12.2017. godine do planiranog zatvaranja odlagališta iznosi 325
tona, a što bi bilo dovoljno za odlaganje do početka rada regionalnog centra za gospo
darenje otpadom Orlovnjak u Antunovcu. U 2017. godini za održavanje deponije
komunalnog otpada Općina Semeljci utrošila je 147.218,20 kuna vlastitih sredstava,
za sanaciju odlagališta „Ada“ utrošeno je 168.516,57 kuna, a za monitoring 54.945,00
kuna. Proračunom za 2017. godinu predviđeno je i utrošeno 79.374,99 kuna za financiranje komunalne usluge zbrinjavanja životinjskog otpada i nadzor deratizacije.
Načelnik je istaknuo kako je potrebno raditi novu kazetu jer deponija u Orlovnjaku još
nije počela raditi, a ostalo je sredstava od sanacije Ade u Koritni, pa će se vidjeti sa
Fondom za zaštitu okoliša da se napravi još jedna kazeta za mješani otpad jer postojeća će biti puna do kraja godine.
Zamjenik načelnika Mirko Miladinović upitao je da li bi bilo isplativo da se zaposli
jedna osoba na razvrstavanju plastike.
Načelnik je istaknuo kako se plastika mora razvrstavati na tvrde i meke, međutim kod
nas je to nemoguće raditi jer kamion kako utovara po selima plastiku tako odmah
odvoze i to moramo platiti 600,00 kuna po toni. Plastika nakon sakupljanja bi se
trebala deponirati na odlagalištu u Adi, razvrstati i tek onda odvesti, trebao bi se
napraviti izračun, svakako da bi bilo dobro da se uposli jedna osoba, ako bi to bilo
isplativo.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:

Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Semeljci za 2017. godinu.
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Točka 11.
Izvješće Općinskog načelnika o radu Općine Semeljci
za polugodišnje razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o svome radu za polugodišnje razdoblje od srpnja
do prosinca 2017. godine. Istaknuo je kako su izmjenama i dopunama Proračuna za
2017. godinu osigurana sredstva za još neke projekte koje početkom godine nismo
planirali i za projekte koji su bili u tijeku, ali nije bilo dosta sredstava osigurano. Tako smo u ovom periodu morali osigurati sredstva za sufinanciranje prijevoza srednjo
školaca, što nismo morali u prošloj školskoj godini. Za enegetsku obnovu zgrade Općine dobili smo 150.000,00 kuna od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, a
ostali dio iz Proračuna, tako da su radovi započeli u kasnu jesen, a završiti će kada
vremenski uvjeti dozvole. Na deponiji komunalnog otpada dograđuje se hala za razvrstavanje otpada, a ugovor za financiranje ceste je potpisan i očekujemo izgradnju,
dogovorena je izgradnja nadstrešnice na tribinama rukometnog i nogometnog igrališta. Izradili smo projekte za rekonstrukciju stare apoteke i parkirališta u Mrzoviću.
Naša građevinska grupa u Komunalnom društvu radila je na uređenju Centra mladih u Koritni, na izgradnji i uređenju parka u Vrbici, na svima objektima u vlasništvu Općine gdje je bio potreban neki zahvat na sanaciji, uređenju ili održavanju. Za
izgradnju ceste na igralištu u Koritni angažirali smo ZTO Marić iz Koritne. Kao i
svake godine temeljem potpisanih ugovora na održavanju, izgradnji i uređenju javnih površina, groblja, nerazvrstanih cesta kanala oborinske odvodnje, poljskih puteva, divljih deponija i deponije u Koritni radili su djelatnici Komunalnog društva
Junakovci. Odlukom Općinskog vijeća u ovoj godini ćemo sufinancirati odvoz komunalnog otpada za sva domaćinstva i predložiti će se Općinskom vijeću novi cijenik
rada za pojedine poslove koje Komunalno obavlja. U ovom periodu zaposlili smo i
tridesetak djelatnika u javnim radovima, jer smo planirali ostatak žena za program
Zaželi što je krajem godine i realizirano ugovorom o financiranju u iznosu od tri
milijuna kuna. U programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa
imamo jednu osobu sa završenim ekonomskim fakultetom. Kako je i prošle godine
bila proglašena elementarna nepogoda suša prikupili smo sve prijave naših sugrađana kojima je nastala šteta, pravnih osoba i trgovačkih društava, za što je na kraju
godine isplaćeno svega 300.000,00 kuna. Aktivno smo sudjelovali u javnim raspravama, radionicama i prezentacijama vezanim uz donošenje novih izmjena Zakona o
poljoprivrednom zemljištu, jer stupanjem na snagu istoga ponovno dobivamo u
raspolaganje državno poljoprivredno zemljište kojega kod nas ima oko četiri tisuće
hektara, što je značajna površina za naše poljoprivrednike, ali i jedan obiman posao
koji nas očekuje. I u ovome periodu vodili smo naše poljoprivrednike i gospodarstvenike u posjetu sajmovima na području našeg okruženja, a također financirali sudjelovanje nekih od njih kao izlagača na Osječkom sajmu. Natječaje koje objavljuju
ministarstva, fondovi i Županija redovno pratimo, sve projekte koje imamo na iste
prijavljujemo, za dobar dio njih dobijemo nešto sredstava, tako da za neke veće kao
što je energetska obnova zgrada domova u Kešincima i Koritni čekamo odluke kako
bismo mogli pristupiti i njihovom uređenju. Financiranje i kapitalne pomoći našim
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udrugama do kraja godine izvršene su u cijelosti, ali još uvijek nismo naišli na potpunu primjenu novih zakonskih odredbi kada su u pitanju utrošak sredstava i njihovo pravdanje na kraju godine, tako da će neminovno neka od udruga ostati bez sredstava u 2018. godini. Manifestacije, razna obilježavanja godišnjica, značajnija putova
nja na nastupe izvan Republike Hrvatske također smo pratili sponzorstvom ili pokroviteljstvom. Za novu školsku godinu obavezali smo se sufinancirati troškove prijevoza srednjoškolaca, troškove stanovanja srednjoškolaca u đačkim domovima, dijela
troškova za predškolski uzrast koji koriste dječje vrtiće, troškova prehrane za svu
djecu osnovne škole i za djecu predškole u cijelosti. Zemljište u poslovnoj zoni za koje
je sklopljen Ugovor o pravu građenja sa Tomislavom Noršić sudskom nagodbom je
vraćeno u vlasništvo Općine Semeljci, a za zemljište koje je koristio Bajer provesti će
se dražba za prodaju objekta. U sporu sa Hrvatskim telekomom uspjeli smo naplatiti
zadnje tri godine korištenja našeg zemljišta za telekomunikacije i osigurati naplatu
za slijedeće razdoblje. Sve administrativne poslove pravovremeno smo odradili, sve
akte koje je trebalo usvojiti dostavili Općinskom vijeću ili drugim institucijama koje
o njima odlučuju. Planiranje Proračuna bilo je dobro, izvršenje u nešto manjem iznosu od planiranog zbog već naglašavanih problema u administrativnoj provedbi natječaja od strane fondova i ministarstava, zbog čega nam je ostao značajan iznos sredsta
va prenesenih u novu fiskalnu godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće načelnika o radu Općine Semeljci za polugodišnje razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine.

Točka 12.
Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada,
troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Izvješću o lokacijama i količinama odbačenog
otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera. Istaknuo je kako
i pored predviđenih lokacija za otpad ipak ima odbačenog otpada na zato nepredviđenim mjestima te za njihovo zbrinjavanje nastaju nepredvidivi troškovi.
Pročelnica je istaknula da je to zakonska obveza izvješćivanja. Prema izvješću komunalnog redara u protekloj godini devet puta su sanirana odlagališta građevinskog otpada
jer su upravo na njima stvarane deponije kućnog otpada od različite tehnike, kućanskih aparata i namještaja. U cilju sprječavanja nepropisnog odlaganja otpada postav-
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ljene su rampe, kopani kanali, konstantno čišćena odlagališta, vršen nadzor u svim
dijelovima dana, međutim nije sprječeno i daljnje nagomilavanje. Odlagalište građevinskog otpada u Vrbici trenutno je zatvoreno i fizički ograđeno iskopanim kanalom
zbog nemogućnsoti nadziranja i sprječavanja dovoza velikih količina smeća. Troškovi uklanjanja, fizičkog ograđivanja u vidu iskopavanja kanala, pravljenja rampi i
odvoza nagomilanog smeća, te saniranje cjelokupnog odlagališta građevinskog otpada od kućnog smeća i građevinskih ostataka i to u svim mjestima naše Općine, za
prošlu godinu iznosilo je 97.033,39 kuna. Općina Semeljci je uspostavila sustav za
zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu te uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada što je odrađeno objavom na internetskoj stranici
Općine Semeljci, te smo time omogućili građanima prijavu lokacije nepropisno odbačenog otpada popunjavanjem priloženog obrasca, koji se može dostaviti na adresu
Općine Semeljci, e-mail ili broj mobitela komunalnog redara.
Načelnik Općine je istaknuo da se još uvijek baca smeće na divlje deponije, općina je
u obavezi sanirati takve deponije i to radimo preko našeg Komunalnog društva
eventualno ako se zna tko je počinitelj ide na njegov teret. Divlje deponije se saniraju i preko noći se doveze drugi otpad. Kazne su male iznose samo 200,00 kuna
smatra da ih se treba povećati.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera.

Točka 13.
Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja
odbacivanja otpada na području Općine Semeljci u 2018. godini
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o prijedlogu Odluke o provedbi posebnih mjera
sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Semeljci u 2018. godini.
Pročelnica je istaknula da je to zakonska obveza. Ovom odlukom su određene lokacije
u svim naseljima Općine Semeljci. Na lokacijama će se provoditi 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
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je moguće prijaviti nepropisno odbačeni otpad. 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. Za provedbu ovih
mjera osigurana su sredstva u Proračunu Općine Semeljci za 2018. godinu.
Zamjenik načelnika Mirko Miladinović istaknuo je kako bi trebalo staviti nekakve
plakate da mještani vide i budu upoznati sa mjerama sprječavanja odbacivanja
otpada.
Vijećnik Mirko Hes istaknuo je također potrebu stavljanja rampe i plakate u ulici
Josipa Kozarca u Koritni na lokaciji na kojoj se dovozi građevinski materijal da
je ta lokacija predviđena samo za građevinski materijal.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja
odbacivanja otpada na području Općine Semeljci u 2018. godini.

Točka 14.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun
plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Semeljci
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o dopuni Odluke o koeficijenti
ma za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Semeljci.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Danijela Ljubas izvjestila je nazočne da je
Općina Semeljci u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje Zagreb iz sredstava Europskih fondova zaposlila 25 žena i jednog voditelja projekta „Zaželi“ pomoć u kući
starijim osobama. Kako radno mjesto voditelja projekta nije bilo predviđeno mora
se staviti za obračun plaće tako i za radno mjesto Koordinatora projekta. Za voditelja projekta predviđen je koeficijent od 2,87, a za radno mjesto Koordinatora
projekta predviđen je koeficijent 2,36. Sve to moramo napraviti po naputku Ministarstva uprave.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
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Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Semeljci i to za radno mjesto Voditelja projekta „Zaželi“ pomoć u kući
starijim osobama od 2,87 i za radno mjesto Koordinatora projekta „Zaželi“
od 2,36.

Točka 15.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o subvenciji troškova
sakupljanja i odvoza komunalnog otpada
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o subven
ciji troškova sakupljanja i odvoza komunalnog otpada.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Danijela Ljubas podsjetila je nazočne da je
07. prosinca 2017. godine na sjednici Općinskog vijeća donešena Odluka o subvenciji
sakupljanja i odvoza komunalnog otpada Komunalnom poduzeću „Junakovci“
Semeljci. Istaknula je kako bi se samo trebala izmjeniti da će Općina Semeljci subven
cionirati iznos od 24,39 kuna po kućanstvu, subvencioniranje će se realizirati na način da Općina izvršava plaćanje po mjesečnoj rekapitulaciji fakturiranja.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o izmjenama Odluke o subvenciji troškova
sakupljanja i odvoza komunalnog otpada Komunalnom poduzeću „Junakov
ci“ Semeljci na način da će Općina Semeljci subvencionirati iznos od 24,39
kuna po kućanstvu. Subvencioniranje se realizira na način da Općina izvršava plaćanje po mjesečnoj rekapitulaciji fakturiranja.

Točka 16.
Imenovanje Povjerenstva za raspolaganje državnim poljoprivrednim
zemljištem za područje Općine Semeljci
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Načelnik Općine izvjestio je nazočne o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem za područje Općine Semeljci. Istaknuo je kako je
novi Zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu stupio na snagu i jedinice lokalne
samouprave su opet dobile na raspolaganje državnu zemlju da daju u zakup i prodaju. U Zakonu piše da nije obavezno imenovati Povjerenstvo ali se može, predlaže da
se ipak imenuje. Pravilnik je također izašao i sve jedinice lokalne samouprave moraju izraditi Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u kojem
se mora navesti sve državno zemljište, koje su oranice, livade i dr. i označiti bojama
na kartama. Općina Semeljci ima oko 4.000 hektara na raspolaganju državnog zemljišta. Rokovi za izradu Programa su prekratki, treba prikupiti sve suglasnosti drugih institucija kao što su npr. Hrvatske vode, Hrvatske šume i drugi. U slučaju da
se ne stigne izraditi Program i poslati ga na suglasnosti u županiju i Ministarstvo
poljoprivrede može se desiti da zemljište pripane županiji i općine ne bi tada imale
nikakav prihod od državnog zemljišta. Treba predvidjeti koje površine će ići u zakup
prodaju i koncesiju. Prodaja se može predvidjeti na najveće površine od 10 hektara.
Program se mora donijeti u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona, a isti
je stupio na snagu 09. ožujka 2018. godine. Državna geodetska uprava treba poslati
popis katastarskih čestica državnog poljoprivrednog zemljišta.
Vijećnik Marko Čačić upitao je da li će pri kupovini zemljišta imati prednost oni koji
nisu kupili, ili oni koji su već kupili.
Načelnik je odgovorio da će se moći kupiti najviše 50 hektara, a prednost će imati onako kako se donese u Pravilniku.
Zamjenik načelnika Mirko Miladinović predlaže da se ide po selima i održi predavanja
kao što je bilo na prvom zakupu kada je Općina raspolagala sa državnim poljoprivrednim zemljištem, pa će se tada vidjeti zainteresiranost i možda će se moći staviti
i 80 hektara po OPG-u.
Načelnik je podsjetio da je našim prvim Programom raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem zbog prevelike zainteresiranosti bilo 30 hektara, pa smo povećali na 50 i na kraju 80 hektara po OPG-u. Zajedničkih ponuda više nema kao što
je bilo prije. Ukupno će ići oko 2.700 hektara u natječaj što smatra da će to biti
dovoljno da zadovolji sve zainteresirane jer ih je sve manje, a što se tiče organiziranja predavanja smatra da to više nije potrebno zbog manje zainteresiranosti po
selima nego će biti samo u Semeljcima u zgradi Općine. Trebat će se napraviti i
gospodarski programi i na osnovu toga će se također ocjenjivati ponude. U Programu
se moraju predvidjeti površine za zakup, prodaju, općinski interes, povrat zemlje i
dr. Nadalje je istaknuo kako u Povjerenstvo treba imenovati geodetu, inženjera poljo
privrede, pravnicu i još dva člana.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
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Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje
državnim poljoprivrednim zemljištem za područje Općine Semeljci i to:
1. Snježana Numanović – inženjer poljoprivrede
2. Mario Stilinović - geodeta iz Đakova
3. Danijela Ljubas – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Semeljci
4. Ivan Miladinović – predsjednik Općinskog vijeća Općine Semeljci
5. Grga Lončarević – načelnik Općine Semeljci
Također je donešena i Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u
posjed i to:
1. Snježana Numanović
2. Mario Stilinović
3. Danijela Ljubas

Točka 17.
Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone 2“ Semeljci
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o potrebi donošenja Odluke o pristupanju izradi
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone 2“ Semeljci.
Osnovni razlog i cilj pristupanja izrade Izmjena Plana je redefiniranje prometnoinfrastrukturnih sustava rješenja unutar obuhvata plana. Navedene izmjene i dopune na odgovarajući način će se ugraditi u Plan, sukladno pribavljenim posebnim
zahtjevima i analizi prostora i zakonske regulative. Mišljenje se mora zatražiti i od
Županijskog Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode iz
Osijeka.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone 2“ Semeljci.
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Točka 18.
Razno
Zamjenik načelnika Mirko Miladinović istaknuo je problem u naselju Koritna gdje
su neka autobusna stajališta išarana sa sadržajem govora mržnje, predlaže da se
o istom izvjesti policija.
Načelnik je odgovorio da policija baš i neće izaći na uviđaj, spomenuo je da smo imali
problem sa privatnim autoprijevoznikom iz Koritne Perom Tadić koji je parkirao
kamion na parkiralištima za osobne automobile u centru sela i tako zauzeo devet
parkirnih mjesta i parkirao ispred znaka Stop, što je kažnjivo djelo i trebali su izaći
na teren i izvršiti uviđaj.
Zamjenik načelnika Mirko Miladinović istaknuo je kako im treba tri puta pisati i
izvjestiti ih da će o istom biti i obaviještene više institucije, smatra da bi onda izašli
na teren.
Načelnik je odgovorio da smo imali slučaj sa Markićevim kravama kada ih je doveo
ispred zgrade Općine sve institucije su obaviještene i nitko ništa nije poduzeo samo
su došli zapisnički konstatirali i dalje se nije pomaklo.
Zamjenik načelnika Mirko Miladinović ujedno i član organizacijskog odbora „Uskrsnog jahanja“ koje će se održati u Koritni 02. travnja 2018. godine pozvao je sve
nazočne da dođu posjetiti navedenu manifestaciju koja se tradicionalno održava u
Koritni na drugi dan Uskrsa.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da nema više nitko nikakvih pitanja niti
prijedloga te zaključuje ovu sjednicu u 21.05 sati.

Zapisničar
Stanko Blažević

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing.

