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: 021-05/18-01/14
Ur. broj: 2121/07-1/18-2273
Semeljci, 29.11.2018. godine

ZAPISNIK
SA 14. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SEMELJCI

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

AKTUALNI SAT

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Proračuna Općine Semeljci za 2019. godinu
i projekcije za 2020. i 2021. godinu
3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu
4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2019. godini
5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Semeljci za 2019. godinu
6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području
Općine Semeljci za 2019. godinu
7. Prijedlog Programa financiranja mladih za 2019. godinu
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8. Prijedlog Programa financiranja lovačkih društava s
područja Općine Semeljci za 2019. godinu
9. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
u Općini Semeljci u 2019. godini
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine
Semeljci za 2019. godinu
11. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne
naknade
12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava
civilne zaštite na području Općine Semeljci za 2018. godinu
13. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Semeljci u 2019. godini
14. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih kandidata
s liste grupe birača za 2019. godinu
15. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem za 2019. godinu
16. Razno

NAZOČNI:
1. Blaženka Guvo
2. Željko Pajtler
3. Ivana Čatić
4. Brankica Jelić
5. Ivan Miladinović
6. Mario Radonić
7. Ivana Majhen
8. Marinko Andraković
9. Stojan Udovičić

ODSUTNI:

1. Darko Karajko
2. Marko Čačić
3. Mirko Hes
4. Sandra Brođanac

OSTALI NAZOČNI:
1. Grga Lončarević – načelnik Općine Semeljci
2. Mirko Miladinović – zamjenik načelnika Općine Semeljci
3. Božica Čabrajac Bilandžić – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Semeljci
4. Ljiljana Lovrić-Rimac – viši savjetnik za financije Općine Semeljci
ZAPISNIČAR: Stanko Blažević – tajnik Općine
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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:
16. Točku – Prijedlog Zaključka o Programu zaštite divljači Općine Semeljci za
razdoblje od 01. travnja 2018. do 31. ožujka 2028. godine
17. Točku – Zamolbe za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području
Općine Semeljci.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje dopunu dnevnog reda.
Nazočni članovi Općinskog vijeća jednoglasno su usvojili predloženu im dopunu
dnevnog reda.
Točka 1.
Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice
Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na razmatranje nazočnima Zapisnik sa 13. sjednice
Općinskog vijeća održane dana 30. listopada 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 13. sjednice Općinskog vijeća održane
dana 30. listopada 2018. godine.

Točka 2.
Prijedlog Proračuna Općine Semeljci za 2019. godinu
i projekcije za 2020. i 2021. godinu
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Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Proračuna Općine Semeljci za 2019.
i projekcije za 2020. i 2021. godinu. Istaknuo je kako je Upravni odjel Općine
na vrijeme dostavio Prijedlog Proračuna za 2019. godinu, a tako i on kao načelnik
proslijedio vijećnicima u zakonskom roku na razmatranje do održavanja sjednice.
Sredstva u Proračunu su osigurana za sve namjene koje zakon nalaže ali smo i svjesni da ta sredstva neće biti dovoljna stoga će se morati raditi rebalans na kraju lipnja 2019. godine kao što se i svake godine radi.
Viša savjetnica za financije Ljiljana Lovrić-Rimac izvjestila je nazočne da je Proračun
za 2019. godinu planiran u iznosu od 27.429.500,00, projekcija za 2020. godinu iznosi
19.322.000,00 i projekcija za 2021. godinu iznosi 19.423.000,00 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 350.000,00 kuna, projekcija za 2020. godinu iznosi
360.000,00 kuna i projekcija za 2021. godinu iznosi 360.000,00 kuna. Rashodi poslova
nja za 2019. godinu iznose 17.491.123,00 kuna, Nadalje je pročitala nazočnima sve
prihode i rashode po stavkama iz Prijedloga Proračuna za 2019. godinu. Istaknula je
također da su prihodi planirani na temelju pomoći sredstava iz Europskih fondova.
Prijedlog Proračuna za 2018. godinu sa prijedlozima Programa uz Proračun i prijedlog
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Semeljci za 2018. godinu sastavni su dio ovog
Zapisnika.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Proračun Općine Semeljci za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Točka 3.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2019. godinu. Istaknuo je kako je ovim Programom
predviđena izgradnja groblja, nerazvrstanih cesta, javno prometne površine, javne
zelene površine i javne rasvjete. Ukupna sredstva su predviđena u iznosu od
4.622.000,00 kuna, za gradnju, uređenje i opremanje groblja predviđen je iznos od
50.000,00 kuna, za dogradnju nerazvrstanih cesta predviđen je iznos od 230.000,00
kuna, za gradnju i uređenje javnih prometnih površina predviđen je iznos od
1.000.000,00 kuna, za izgradnju i rekonstrukciju javnih zelenih površina predviđena
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su sredstva u iznosu od 2.500.000,00 kuna, za javnu rasvjetu predviđena su sredstva
u iznosu od 842.000,00 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu.

Točka 4.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2019. godini
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2019. godini. Istaknuo je kako su ovim Programom predviđena sredstva
za čišćenje i održavanje javnih površina i radovi na uređenju Općine Semeljci, za
održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje i čišćenje kanala i potoka, za održavanje javne rasvjete i potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, za održavanje
groblja i sanaciju deponija. Ukupna sredstva za ovaj Program predviđena su u
iznosu od 990.000,00 kuna. Za čišćenje i održavanje javnih površina i radova na
uređenju Općine Semeljci predviđena su sredstva u iznosu od 280.000,00 kuna, za
održavanje nerazvrstanih cesta predviđena su sredstva u iznosu od 120.000,00 kuna,
za održavanje i čišćenje kanala i potoka predviđena su sredstva u iznosu od 20.000,00
kuna, za javnu rasvjetu za održavanje i potrošnju električne energije predviđena su
sredstva u iznosu od 330.000,00 kuna, za održavanje groblja predviđena su sredstva
u iznosu od 120.000,00 kuna i za sanaciju deponija predviđena su sredstva u iznosu
od 100.000,00 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Program održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u
2019. godini.
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Točka 5.
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi
na području Općine Semeljci za 2019. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Programa javnih potreba u kulturi na
području Općine Semeljci za 2019. godinu. Istaknuo je kako su ovim Programom
predviđena sredstva za kulturno umjetnička društva i kulturno umjetničke udruge
putem javnog natječaja za manifestacije i rad te promidžbeni materijal i usluge
Općine Semeljci odnosno za tiskanje Glasnika Općine Semeljci. Za poticanje i pomaganje kulturnog stvaralaštva iznos od 120.000,00 kuna, za promidžbeni materijal
iznos od 181.000,00 kuna, za manifestacije iznos od 108.000,00 kuna, od toga za Dan
Općine iznos od 40.000,00 kuna, za Rakijadu iznos od 25.000,00 kuna, za Općinski
nogometni turnir iznos od 10.000,00 kuna, za Proslavu Sv. Huberta iznos od 5.000,00
kuna, za Božićni sajam iznos od 8.000,00 kuna, za Kolo na Vrbaku iznos od 20.000,00
kuna. Sveukupno za ovaj Program predviđena su sredstva u iznosu od 409.000,00
kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Program javnih potreba u kulturi na području
Općine Semeljci za 2019. godinu.

Točka 6.
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu
na području Općine Semeljci za 2019. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Programa javnih potreba u sportu
na području Općine Semeljci za 2019. godinu. Istaknuo je kako su ovim Programom
predviđena sredstva za sportske aktivnosti na području Općine Semeljci. Za Sportski
školski klub „Mladost“ iz Semeljaca predviđena su sredstva u iznosu od 5.000,00
kuna, za nogometne klubove iznos od 150.000,00 kuna te za Zajednicu športsko ribolovnih udruga iznos od 30.000,00 kuna, sveukupno za ovaj Program predviđena su
sredstva u iznosu od 185.000,00 kuna.
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 donešen Program javnih potreba u sportu na području
Općine Semeljci za 2019. godinu.

Točka 7.
Prijedlog Programa financiranja mladih
za 2019. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Programa financiranja mladih za
2019. godinu. Istaknuo je kako na području Općine Semeljci djeluje samo udruga
mladih „Krug“ iz Koritne, te su za njihov rad predviđena sredstva u iznosu od
20.000,00 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Program financiranja mladih za 2019. godinu.

Točka 8.
Prijedlog Programa financiranja lovačkih društava
s područja Općine Semeljci za 2019. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Programa financiranja lovačkih
društava s područja Općine Semeljci za 2019. godinu. Istaknuo je kako su za ovaj
Program predviđena sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna za lovačku djelatnost
na području Općine Semeljci za tri lovačka društva za 2019. godinu. Također je
napomenuo da Lovačko društvo „Orao“ iz Vrbice nije podnijelo izvješće o utrošenim sredstvima niti se javilo na natječaj za financiranje udruga koji je raspisala ove godine Općina Semeljci i upitno je njihovo daljnje financiranje.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Program financiranja lovačkih društava s područja
Općine Semeljci u 2019. godini.
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Točka 9.
Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
u Općini Semeljci u 2019. godini
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi u Općini Semeljci u 2019. godini. Istaknuo je kako su ovim Programom predviđena sredstva za pomoći obiteljima i kućanstvima, za stipendiranje učenika i studena
ta, za sufinanciranje prijevoza učenika i financiranje humanitarnih udruga. Za troškove stanovanja predviđen je iznos od 90.000,00 kuna, za troškove ogrjeva iznos od
160.000,00 kuna,za stipediranje studenata iznos od100.000,00 kuna, za sufinanciranje
prijevoza učenika srednjih škola iznos od 200.000,00 kuna, za sufinanciranje rada
Crvenog križa 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 85.000,00 kuna, za sufinanciranje učeničkih
domova i vrtića iznos od 35.000,00 kuna, sveukupno za ovaj Program su predviđena
sredstva u iznosu od 730.000,00 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini
Semeljci u 2019. godini.

Točka 10.
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Semeljci
za 2019. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Semeljci za 2019. godinu.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine pojasnila je nazočnima da je to akt
koji se donosi svake godine uz Proračun i čini njegov sastavni dio. U istoj odluci
je pojašnjeno na koji se način troše proračunska sredstva.
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 izvršavanju Proračuna Općine Semeljci
za 2019. godinu.

Točka 11.
Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun
komunalne naknade
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o vrijednosti boda za izračun
komunalne naknade. Istaknuo je kako se do kraja godine moraju poslati nova rješenja za komunalnu naknadu na bazi nove kvadrature stambenog prostora, a na godišnjoj razini bi to bilo 1,56 kuna po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj
zoni Općine Semeljci, odnosno 0,13 kuna po m2 mjesečno. Stupanjem na snagu ove
odluke prestala bi važiti odluka donešena 2001. godine kada se svakom domaćinstvu
računalo na bazi 100 m2. To je ogroman posao za koji smo primili na određeno
vrijeme pravnicu koja će to odraditi. Angažirali smo i jednu tvrtku koja će snimiti
kvadraturu stambenih objekta, a rješenja moramo poslati do 31.03.2019. godine.
Još će se utvrditi na koji način će se slati uplatnice da li tromjesečno, svakih šest mjeseci ili godišnje.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne
naknade u iznosu od 1,56 kuna po m2 korisne površine stambenog prostora
u prvoj zoni Općine Semeljci, odnosno 0,13 kuna po m2 mjesečno.

Točka 12.
Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava
civilne zaštite na području Općine Semeljci
za 2018. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Analizi stanja sustava civilne zaštite na području
Općine Semeljci za 2018. godinu.
Pročelnica je istaknula da je civilna zaštita sustav organiziranja sudionika, operativnih
snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i
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kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Općina Semeljci je dužna organizirati poslove iz svog
samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Zakonom o sustavu civilne zaštite definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine. Općina Semeljci je sukladno Zakonu donijela Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Općine Semeljci te Plan djelovanja civilne zaštite. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na područ
ju Općine Semeljci donešene su za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Općina Semelj
ci vodi evidenciju pripadnika snaga civilne zaštite u evidencijskim tablicama te ih na
zahtjev dostavlja Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje sukladno Zakonu. Općina
Semeljci donijela je sukladno Zakonu kao i svake godine i Mjere civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2018./2019. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne
zaštite na području Općine Semeljci za 2018. godinu.

Točka 13.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava
za redovito financiranje političkih stranaka
i nezavisnih kandidata s liste birača za 2019. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o raspoređivanju sredstava
za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih kandidata s liste birača za
2019. godinu. Podsjetio je nazočne da su za 2018. godinu osigurana sredstva u iznosu od 100,00 kuna po vijećnicu godišnje, te za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola odnosno ženskog vijećnika pripada i pravo na naknadu u visini od 10%
iznosa predviđenog po svakom vijećniku što iznosi 110,00 kuna.
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 raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih kandidata izabranih sa
liste grupe birača za 2019. godinu i to 100,00 kuna po vijećniku, te 10%
više za ženskog vijećnika što iznosi 110,00 kuna po vijećniku.

Točka 14.
Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Semeljci u 2019. godini
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Plana razvoja sustava civilne zaštite
na području Općine Semeljci u 2019. godini.
Pročelnica je istaknula kako je Zakonom o sustavu civilne zaštite definirano da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne samouprave u postupku
donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite u 2018. godini, u području nadležnosti, te sukladno no razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa određenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Semeljci s ciljem povećanja stupnja
sigurnosti 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 2019. godinu.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Plan razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Semeljci u 2019. godini.

Točka 15.
Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem za 2019. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Programa korištenja sredstava od
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2019. godinu. Istaknuo je kako su planirani prihodi za 2019. godinu od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta predviđe
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ni u iznosu od 900.000,00 kuna, a prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta predviđeni su u iznosu od 350.000,00 kuna. Za održavanje kanala III. i IV. reda predviđen
je iznos od 50.000,00 kuna, za održavanje poljskih puteva predviđen je iznos od
50.000,00 kuna, za sufinanciranje prijevoza i ulaznica na sajmovima predviđen je
iznos od 40.000,00 kuna, za geodetsko katastarske usluge – izmjera zemljišta predviđen je iznos od 100.000,00 kuna, za manifestacije – rakijadu predviđen je iznos od
25.000,00 kuna, za dogradnju nerazvrstanih cesta predviđen je iznos od 230.000,00
kuna, za nabavu kontejnera i kanta za razvrstavanje komunalnog otpada predviđen
je iznos od 100.000,00 kuna, za obnovu i dogradnju društvenog doma u Koritni predviđen je iznos od 500.000,00 kuna, za rekonstrukciju zgrade Kulturno umjetničkog
društva „Lipa“ iz Semeljaca, predviđen je iznos od 155.000,00 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Program korištenja sredstava od raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem za 2019. godinu.

Točka 16.
Prijedlog Zaključka o Programu zaštite divljači Općine Semeljci
za razdoblje od 01. travnja 2018. do 31. ožujka 2028. godine
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Zaključka o Programu zaštite divljači
Općine Semeljci za razdoblje od 01. travnja 2018. do 31. ožujka 2028. godine. Istaknuo je kako je isti Program izradila ovlaštena tvrtka, a biti će i organiziran sastanak
sa svima lovcima sa područja Općine Semeljci i Policijskom postajom. Do sada nije
bilo dopušteno da se u selu lovi divljač i izvan sela 300 metara, a to će se sada moći uz
dopuštenje lovačkog društva, ali opet vodeći računa o broju divljači koje se nalazi u
selu.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Program zaštite divljači Općine Semeljci za razdoblje od 01. travnja 2018. do 31. ožujka 2028. godine.
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Točka 17.
Zamolbe za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta
na području Općine Semeljci
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o pristiglim zamolbama za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Semeljci i to: OPG Željko Kaptein iz Kešinaca, Matije Gupca 40 zainteresiran je za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta za privremeno korištenje do objave natječaja za dugogodišnji zakup i to za
tablu koju je obrađivao Marijan Bošnjaković iz Kešinaca i za istu tablu je podnio
zamolbu Ivica Kaptein iz Kešinaca, Solara 7. Napomenuo je da Općina Semeljci
bez objave javnog natječaja po sadašnjem zakonu ne može nikome dati zemlju u
zakup, a i kasno je da se bilo šta posije, natječaj će do proljeća možda već i biti,
za sada se nema zakonske osnove za davanje u zakup bez objavljenog natječaja.
Ugovor Marijana Bošnjaković je još uvijek važeći i dok ne istekne tu se ne može
ništa napraviti, iako se on izjasnio da više ne želi produživati ugovor za zakup kada
mu istekne. Načelnik je također istaknuo da će se kako kome ističe ugovor sklapati
novi na rok od dvije godine odnosno do raspisivanja javnog natječaja. Poslane su
opomene za zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta. Također imamo
još jednu tablu u Kešincima koja se ne radi i to Steve Vujnović koja se sada nalazi
u korovu i koju nitko ne radi. Imali smo slučajeve da su sa dva svjedoka ulazili na
table i ostvarivali na osnovu toga poticaj, a ugovor nisu imali i nikome ne plaćaju
zakup.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojeno da se odbiju zamolbe Željka i Ivice Kaptein iz
Kešinaca za sklapanjem ugovora o privremenom korištenju državnog
poljoprivrednog zemljišta iz razloga što dosadašnji zakupnik ima važeći
ugovor te što će Općinsko vijeće uskoro raspisati natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na koji se gore navedene osobe mogu javiti.

Točka 18.
Razno
Pod ovom točkom načelnik Općine je izvjestio nazočne da se umirovljenicima sa
područja Općine Semeljci čije mirovine ne prelaze iznos od 1.300,00 kuna daje
potrošačka potvrda u iznosu od 150,00 kuna koju mogu utrošiti u bilo kojoj
trgovini na području Općine Semeljci za predstojeći blagdan Božić, poklon
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paketi socijalno ugroženim obiteljima također će se dijeliti u iznosu od 400,00
kuna po obitelji, Božićni domjenak sa gospodarstvenicima sa područja Općine
Semeljci će također biti, Božićni sajam će se održati, održat će se još sjednica
Općinskog vijeća gdje će biti Izmjene i dopune Proračuna Općine za 2018.
godinu. Također će se ići i u Zagreb na advent kao i lanjske godine. Istaknuo je
i kako je bio na sastanku u Zagrebu u vezi gospodarenja otpadom, napomenuo je
kako je izašlo u novinama da smo šesti po redu u Hrvatskoj po razvrstavanju
otpada, a bio nam je i direktor Fonda za zaštitu okoliša u posjeti i odveli smo ga
na deponiju i izuzetno je zadovoljan organiziranjem zbrinjavanja otpada, imali
smo razgovor vezano uz izgradnju još jedne kasete za prijem nerazvrstanog otpada
koju bi trebali izgraditi jer je prva kaseta skoro puna, a regionalno odlagalište se
još nezna kada će biti, ako ne budemo mogli dobiti dozvolu za izgradnju nove kasete morati će se otpad voziti u Đakovo što će uveliko poskupiti odvoz i zbrinjavanje
otpada. U Hrvatskoj se još uvijek ne razvrstva 72% otpada, a samo se 28% razvrstava, 111 odlagališta je bilo, 29 se zatvara. Regionalna deponija bi trebala proraditi
do 2023. godine ali kakva je situacija sumnja se u to jer još nije niti projektna
dokumentacija gotova. Naše stanovništvo trebamo još više educirati da se razdvaja
otpad, nabavit ćemo i sustav za čipiranje zelenih kanti gdje će se točno vidjeti koliko
će svaka kanta težiti, smislit će se i način za nagrađivanje onih čija zelena kanta bude
najlakša što znači da oni odvajaju otpad.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da nema više nitko nikakvih pitanja niti
prijedloga te zaključuje ovu sjednicu u 19.30 sati.

Zapisničar
Stanko Blažević

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing.

