REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEMELJCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/11
URBROJ: 2121/07-1/18-1328
Semeljci, 28. lipnja2018.godine

ZAPISNIK
SA 11. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SEMELJCI

održane dana 28.lipnja2018.godine u prostorijama Općine Semeljci sa početkom u 20.00 sati.

AKTUALNI SAT
Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 10. Sjednice Općinskog vijeća Općine Semeljci
2. Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Semeljci za
2018. godinu
3. Prijedlog Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
u Općini Semeljci
4. Razno
NAZOČNI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ivan Miladinović
Ivana Čatić
Darko Karajko
Blaženka Guvo
Marko Čačić
Mirko Hes
Brankica Jelić
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8. Stojan Udovičić
9. Željko Pajtler
10. Marinko Andraković
11. Ivana Majhen

ODSUTNI:
1. Sandra Brođanac
2. Mario Radonić
OSTALI NAZOČNI:
1. Grga Lončarević – načelnik Općine Semeljci
2. Ljiljana Lovrić - Rimac – viši savjetnik za financije Općine Semeljci
3. Danijela Ljubas – v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Semeljci

Zapisničar: Danijela Ljubas . v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Semeljci
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 vijeća izložio je da postoji dopuna dnevnog reda te da se dodaju još dvije
točke
4.Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene u Općini
Semeljci.
5. Prijedlog Odluke o financiranju nabave udžbenika, radnih bilježnica, likovnih mapa
i bilježnica za osnovnu školu za školsku 2018./2019. godinu
Nazočni članovi su jednoglasno usvojili predloženu im dopunu dnevnog reda.

Točka 1.
Usvajanje Zapisnika sa 10. Sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na razmatranje nazočnima Zapisnik sa 10.
Sjednice Općinskog vijeća održane dana 06. lipnja 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 glasanja donesen je sljedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 10. Sjednice Općinskog vijeća održane
dana 06. lipnja 2018. godine.
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Točka 2.
Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Semeljci za 2018. godinu
Načelnik Općine Semeljci izvijestio je nazočne o izmjenama i dopunama Proračuna
koje su se dogodile i koje su se dogodile zbog dodanog iznosa za kupovinu stolica u domu
kulture, zbog uređenja interijera Općinske zgrade, planiranja izgradnje trga ispred Općinske
zgrade, kao i zbog rekonstrukcije ceste u zoni, dogradnje sale u naselju Koritna, izrade
projektne dokumentacije za sanaciju bazena, rekonstrukcije javne rasvjete.
Ljiljana Lovrić – Rimac viši savjetnik za financije Općine Semeljci istaknula je da se
Proračun povećava na 24.784.220,00 kuna, te da će država doznačiti 5.832.000,00 kuna
pomoći, od pomoći dobiti će se i 627.410,00 kuna za javne radove za ukupno 23 djelatnika sa
prijevozom. Neraspoređeni višak je stavljen na kapitalne pomoći Đakovačkom vodovodu za
izgradnju kanalizacije. Aktivnost prostorni planovi se povećava za 50.000,00 kuna radi
promjena Urbanističkog plana uređenja ''Gospodarske zone 2“ Semeljci. Glava školstvo se
povećava radi razmatranja kupnje udžbenika za sve školarce osnovne škole.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasanja donesen je sljedeći:
Zaključak: Jednoglasno se usvaja Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Semeljci za 2018. godinu
Točka 3.
Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite u Općini Semeljci
Pročelnica Općine Semeljci upoznala je prisutne da je potrebno donijeti novu Odluku
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Semeljci koju je
potrebno uskladiti sa Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Općine Semeljci, kao i
da je Općina dobila suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje za predmetnu Odluku.
Te da je Odluku nakon usvajanja na Vijeću potrebno dostaviti pravnim osobama da njihovim
zadaćama u sustavu civilne zaštite.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasanja donesen je sljedeći:
Zaključak:Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite u Općini Semeljci
DOPUNA DNEVNOG REDA:
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Predsjednik Općinskog vijeća izvijestio je nazočne o potrebi nadopune dnevnog reda
za još jednu točku „Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene u
Općini Semeljci.“
Nazočni članovi Općinskog vijeća jednoglasno su prihvatili nadopunu dnevnog reda.
Točka 4.
Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
opće namjene u Općini Semeljci.

Pročelnica Općine Semeljci upoznala je nazočne da je potrebno donijeti novu Odluke
o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene u Općini Semeljci sukladno Procjeni rizika
od velikih nesreća za područje Općine Semeljci. U odnosu na staru odluku u kojoj je bilo 33
pripadnika, po novoj odluci postrojba bi se sastojala od 18 pripadnika, a popuna bi se vršila
sukladno Zakonu i Pravilniku o mobilizaciji.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasanja donesen je sljedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
opće namjene u Općini Semeljci.

Točka 5.
Prijedlog Odluke o financiranju nabave udžbenika, radnih bilježnica, likovnih mapa i
bilježnica za osnovnu školu za školsku 2018./2019. godinu
Nastavno na točku 2. Odluku o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Semeljci za 2018. godinu, načelnik obavještava vijećnike da susjedne općine planiranju
financiranje i sufinanciranje školskih udžbenika te predlaže da Općina kupi udžbenike, radne
bilježnice, likovne mape i bilježnice svim učenicima koji pohađaju školu u Općini Semeljci i
učenicima iz Vrbice koji pohađaju školu u Starim Mikanovcima. Kako se još ne zna hoće li
susjedna Općina Viškovci kupiti knjige svojim učenicima koji pohađaju školu u Semeljcima,
također predlaže da Općina Semeljci kupi knjige i njima.
Vijećnica Ivana Čatić pita da li se možda zna što će poslije biti sa knjigama.
Načelnik pojašnjava da se konzultirao sa Ravnateljicom škole, te će se knjige dati u
vlasništvo školi koja će knjige raspodijeliti učenicima, nakon završetka školske godine,
učenici su u obvezi vratiti knjige školi, a u slučaju njihovih oštećenja roditelji su ih dužni
nadomjestiti ili platiti.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasanja donesen je sljedeći:
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Zaključak:Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o financiranju nabave udžbenika,
radnih bilježnica, likovnih mapa i bilježnica za osnovnu školu za školsku 2018./2019.
godinu
Točka 6.
Razno
Načelnik je upitao vijećnike ima li još neka tema o kojoj bi željeli raspraviti odnosno
razgovarati no nitko od vijećnika nije imao nikako pitanje, također je izvijestio nazočne da je
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem poslan u Osječko – baranjsku županiju na
mišljenje, te da smo dobili odgovor od njih, kao i da je poslan u Ministarstvo poljoprivrede na
suglasnost i da se još čeka na njihov odgovor. Kao i to da je u Općinu došla Financijska
revizija za 2017. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća je konstatirao da više nitko nema nikakvih pitanja niti
prijedloga te zaključuje ovu sjednicu 20,45 sati.

Zapisničar

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing.

Danijela Ljubas, mag.iur.
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