REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEMELJCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/12
URBROJ: 2121/07-1/18-1553
Semeljci, 05. rujna 2018.godine

ZAPISNIK
SA 12. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SEMELJCI

održane dana 05. rujna 2018.godine u prostorijama Općine Semeljci sa početkom u 20.00
sati.

AKTUALNI SAT
Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 11. Sjednice Općinskog vijeća Općine Semeljci
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Semeljci za
period od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
3. Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2018.
godine
4. Prijedlog Odluke o broju korisnika i visini stipendija Općine Semeljci za
akademsku 2018./2019. godinu
5. Prijedlog Odluke o sufinanciranju dijela troškova stanovanja učenika srednjih
škola u đačkim domovima i dijela troškova boravka djece u dječjim vrtićima
6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na
području Općine Semeljci
7. Zamolba ŠNK „Naprijed“ Mrzović
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8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu
Semeljciza kandidiranje projekata na natječaje mjere 07 „Temeljne usluge i
obnova sela u ruralnimpodručjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine
9. Razno
NAZOČNI:
1. Ivan Miladinović
2. Blaženka Guvo
3. Marko Čačić
4. Mirko Hes
5. Brankica Jelić
6. Stojan Udovičić
7. Željko Pajtler
8. Marinko Andraković
9. Ivana Majhen
10. Mario Radonić
ODSUTNI:
1. Sandra Brođanac
2. Ivana Čatić
3. Darko Karajko
OSTALI NAZOČNI:
1.
2.
3.
4.

Grga Lončarević – načelnik Općine Semeljci
Mirko Miladinović – zamjenik načelnika Općine Semeljci
Ljiljana Lovrić - Rimac – viši savjetnik za financije Općine Semeljci
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 dodaje još jedna
točka
9. Prijedlog Odluke o financiranju dijela troškova prijevoza učenika srednjih škola sa
područja Općine Semeljci
Nazočni članovi su jednoglasno usvojili predloženu im dopunu dnevnog reda.
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Točka 1.
Usvajanje Zapisnika sa 11. Sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na razmatranje nazočnima Zapisnik sa 11.
Sjednice Općinskog vijeća održane dana 28. 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 11. Sjednice Općinskog vijeća održane
dana 28. lipnja 2018. godine.
Točka 2.
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Semeljci
za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
Načelnik Općine Semeljci izvijestio je nazočne o izvršenju Proračuna za period od 01.
siječnja do 30. lipnja ove godine, te je naveo da je izvršenje u malom postotku jer planirani
projekti nisu realizirana, natječaji nisu otvarani. Od važnijih projekta koji su prijavljeni u
ovom periodu naglasio je da je to prijava dječjeg vrtića i prijava za energentsku obnovu
domova kulture u Koritni i Kešincima.
Ljiljana Lovrić – Rimac viši savjetnik za financije Općine Semeljci navodi da prihodi
poslovanja na dan 30.06.2018. iznose 4.842.063,71 kuna, ukupni rashodi iznose 3.509.133,23
kune. Od čega su rashodi na plaće 974.136,97 kuna, rashodi za putne troškove i prijevoz,
usavršavanje 77.487,69 kuna, usluge 753.816,90 kuna, ostali troškovi 104.159,96 kuna,
subvencije 167.109,78 kuna, naknade građanima i kućanstvima 239.785,74 kune, donacije
483.390,91 kune, nabava dugotrajne imovine 434.745,89 kuna. Općina trenutno na računu
ima 8.845.993,81 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasanja donesen je sljedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Općine Semeljci za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
Točka 3.
Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od
01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
Načelnik Općine Semeljci ukratko izvještava nazočne članove vijeća da su nastavljeni
radovi od 2017. godine i to uređenje zgrade Općine, dovršetak parka u Vrbici, dogradnja
nadstrešnice na odlagalištu komunalnog otpada Ada u Koritni, te natkrivanje tribina igrališta u
Semeljcima. U veljači smo potpisali ugovor o financiranju izgradnje ceste do odlagališta Ada
u Koritni. Izradili smo Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, projekti izgradnja
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dječjeg vrtića i energetska obnova domova kulture u Kešincima i Koritni negativno su
ocjenjeni.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasanja donesen je sljedeći:
Zaključak:Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog
načelnika za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
Točka 4.
Prijedlog Odluke o broju korisnika i visini stipendija Općine Semeljci za akademsku
2018./2019. godinu
Načelnik Općine Semeljci napominje da je Općina planirala kao i dosad i ove godine
osigurati stipendije za studente sa područja Općine Semeljci, kao dosad planira se stipendirati
20 studenata sa mjesečnom stipendijom od 500,00 kuna.
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 broju korisnika i visini stipendija
Općine Semeljci za akademsku 2018./2019. godinu.
Točka 5.
Prijedlog Odluke o sufinanciranju dijela troškova stanovanja učenika srednjih škola u
đačkim domovima i dijela troškova boravka djece u dječjim vrtićima
Načelnik Općine Semeljci kako kreće nova školska godina te se nastavlja sa
planiranim sufinanciranjem đačkih domova i dječjih vrtića. Naglašava da ima mjesta i za
povećanjem sufinanciranja te ako koji vijećnik ima prijedlog neka ga iznese.
Vijećnica Ivana Majhen predlaže da se sufinanciranje poveća jer je i manji broj
učenika koji su smješteni u domovima spram prošle godine, te predlaže za đačke domove
povećanje sufinanciranja na 400,00 kuna, a pošto je cijena vrtića viša od domova da se
sufinanciranje vrtića poveća na 500,00 kuna.
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 sufinanciranju dijela troškova
stanovanja učenika srednjih škola u đačkim domovima i dijela troškova boravka djece u
dječjim vrtićima.
Točka 6.
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Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te
divljim životinjama na području Općine Semeljci
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Semeljci ukratko upoznaje prisutne
vijećnike sa novom Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine
Semeljci. Ovom Odlukom donosi se obveza čipiranja pasa na području Općine Semeljci, kao i
kontrola razmnožavanja kućnih ljubimaca. U svrhu provođenja ove Odluke navodi koje su
ovlasti komunalnog redara, kao i kazne u slučaju ne pridržavanja odredbi ove Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasanja donesen je sljedeći:
Zaključak:: Jednoglasno je usvojen PrijedlogOdluke o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim
životinjama na području Općine Semeljci
Točka 7.
Zamolba ŠNK „Naprijed“ Mrzović
Načelnik Općine Semeljciobavještava da je Općina zaprimila zamolbu za financijsku
pomoć ŠNK „Naprijed“ Mrzović povodom proslave 90 godina postojanja ŠNK. Kako je
Općina i dosad pomagala udrugama sa područja Općine u manifestacijama i proslavama,
predlaže donaciju u iznosu od 10.000,00 kuna uz pravdanje računima.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasanja donesen je sljedeći:
Zaključak: Jednoglasno se donosi Odluka o donaciji ŠNK „Naprijed“ Mrzović
Točka 8.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Semeljci za
kandidiranje projekata na natječaje mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014. - 2020. godine
Općinski načelnik obavještava nazočne da su DVD Semeljci podnijeli zahtjeva za
davanje suglasnosti za prijavu projekta DVD-a na natječaj mjere 07. Kako je pravilnikom
propisano da se mogu prijaviti dva projekta sa područja Općine, a već je Općina prijavila
projekt izgradnje vrtića i DVD Kešinci izgradnju doma, predlaže da se i DVD-u Semeljci da
suglasnost na prijavu projekta.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasanja donesen je sljedeći:
Zaključak:Jednoglasno se donosi Odluka o donaciji ŠNK „Naprijed“ Mrzović
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DOPUNA DNEVNOG REDA.
Predsjednik Općinskog vijeća izvijestio je nazočne o potrebi nadopune dnevnog reda za još
jednu točku „Prijedlog Odluke o financiranju dijela troškova prijevoza učenika srednjih škola
sa područja Općine Semeljci“
Nazočni članovi Općinskog vijeća jednoglasno su prihvatili nadopunu dnevnog reda.
Točka 9.
Prijedlog Odluke o financiranju dijela troškova prijevoza učenika srednjih škola sa
područja Općine Semeljci
Načelnik Općine napominje da je počela nova školska godine, a i da je Vlada donijela
novu Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnoga prijevoza redovitih učenika
srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. Kako je dosad Općina sudjelovala u podmirenju
dijela troškova prijevoza, planira se da i u ovoj školskoj godini Općina sudjeluje sa svojim
postotkom u financiranju. Predlaže da Općina sklopi ugovore sa prijevoznicima Panturist d.d.
iz Osijeka i Polet d.o.o. iz Vinkovaca.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasanja donesen je sljedeći:
Zaključak: Jednoglasno se donosi Odluka o financiranju dijela troškova prijevoza
učenika srednjih škola sa područja Općine Semeljci
Točka 10.
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.
Predsjednik Općinskog vijeća je konstatirao da više nitko nema nikakvih pitanja niti
prijedloga te zaključuje ovu sjednicu 21,30 sati.

Zapisničar

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing.

Danijela Ljubas, mag.iur.
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