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: 021-05/18-01/15
Ur. broj: 2121/07-1/18-2412
Semeljci, 13.12.2018. godine

ZAPISNIK
SA 15. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SEMELJCI

održane dana 13. prosinca 2018. godine u prostoriji Općine Semeljci sa početkom u
18.00 sati.
AKTUALNI SAT

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Semeljci za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020.
godinu
3. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
4. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu
5. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama Programa javnih potreba u
kulturi na području Općine Semeljci za 2018. godinu
6. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama Programa javnih potreba u
sportu na području Općine Semeljci za 2018. godinu
7. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama Programa financiranja
lovačkih društava sa područja Općine Semeljci za 2018. godinu
8. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi za 2018. godinu
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9. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Programa
financiranja udruga mladih u 2018. godini
10. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
11. Prijedlog Odluke o dodjeli studentskih stipendija za akademsku
2018./2019. godinu
12. Razno

NAZOČNI:
1. Blaženka Guvo
2. Darko Karajko
3. Željko Pajtler
4. Mirko Hes
5. Ivan Miladinović
6. Mario Radonić
7. Marinko Andraković
8. Stojan Udovičić
9. Marko Čačić
10. Ivana Majhen

ODSUTNI:
1. Sandra Brođanac
2. Brankica Jelić
3. Ivana Čatić

OSTALI NAZOČNI:
1. Grga Lončarević – načelnik Općine Semeljci
2. Mirko Miladinović – zamjenik načelnika Općine Semeljci
3. Ljiljana Lovrić-Rimac – viši savjetnik za financije Općine Semeljci
4. Božica Čabrajac Bilandžić – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Semeljci
5. Ružica Batljan – referent za poljoprivredu i gospodarstvo

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.
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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:
12. Točku – Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području
Općine Semeljci
13. Točku – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada na području Općine Semeljci
14. Točku – Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Semeljci.
Nazočni članovi Općinskog vijeća jednoglasno su usvojili predloženu im dopunu
dnevnog reda.

Točka 1.
Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice
Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na razmatranje nazočnima Zapisnik sa 14. sjednice
Općinskog vijeća održane dana 29. studenog 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 14. sjednice Općinskog vijeća održane
dana 29. studenog 2018. godine.

Točka 2.
Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Semeljci za 2018. godinu i projekcijama za
2019. i 2020. godinu
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Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o drugim izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Semeljci za 2018. godinu.
Viša savjetnica za financije izvjestila je da su planirani prihodi bili u iznosu od
17.452.910,00 kuna, smanjeni su za 4.621.590,37 kuna te sada iznose 12.831.319,63
kuna za 2018. godinu. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u
395.100,00 kuna, povećani su za 100.000,00 kuna i sada iznose 495.100,00 kuna.
Rashodi poslovanja su bili planirani u iznosu od 12.767.983,00 kuna, smanjeni su
za 1.575.540,30 kuna te sada iznose 11.192.442,70 kuna, rashodi za nefinancijsku
imovinu planiranu u u iznosu od 12.016.237,00 kuna, smanjeni su za 2.946.050,00
kuna. Višak prihoda iz prethodnih godina iznosio je 6.931.610,07 kuna i ostali su
isti. Zaduživanja u 2018. godini nije bilo. Nadalje je pojasnila nazočnima po stavkama prihode i rashode Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu.
Načelnik je nadalje pojasnio nazočnima da je u svima naseljima potrebna rekonstrukcija nogostupa, izrađena je projektna dokumentacija za apliciranje projekta prema
EU fondovima. Izgrađena su parkirališta u dvorištu DVD-Mrzović, parkiralište u
Semeljcima u ulici Kralja Tomislava ispred stare apoteke stavljen je tucanik, parkiralište kod groblja u Vrbici, također je stavljen tucanik. Planira se izgradnja trga
ispred zgrade Općine koji projekt također planiramo aplicirati na fondove EU,
planira se dovršenje uređenja parka u Vrbici, fitness parka u Semeljcima. Izgrađena
je i asfaltirana prilazna cesta do odlagališta otpada Ada u Koritni, prilazna cesta do
Nogometnog kluba „Sloga“ u Koritni, planira se rekonstrukcija javne rasvjete u
naseljima Mrzović, Koritna, Kešinci i Vrbica gdje će se staviti led rasvjeta. Planira
se izgradnja još jedne kasete na odlagalištu otpada u Koritni jer je prva već skoro
puna i to planiramo sredstva od Fonda za zaštitu okoliša. Također se planira i
rekonstrukcija društvenog doma u Koritni, sredstva za tu namjenu trebamo dobiti
iz sredstava Fondova EU.
Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Semeljci za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, te izmjene Programa uz Proračun su sastavni dio ovog
Zapisnika.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno su donešene druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Semeljci
za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.
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Točka 3.
Prijedlog Odluke o drugim izmjenama Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o drugim izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. Istaknuo
je kako je ovim Programom predviđena gradnja na javnim površinama, nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i odlaganje komunalnog otpada. Za građenje javnih površina ukupno su predviđena sredstva u iznosu
od 2.907.000,00 kuna, povećavaju se za 2.070.500,00 kuna te sada iznosi 4.977.500,00
kuna, za nogostupe planirano je 140.000,00 kuna, povećavaju se za 40.000,00 kuna
te sada iznosi 180.000,00 kuna, za parkirališta je predviđeno 150.000,00 kuna, povećavaju se za 200.000,00 kuna i sada iznosi 350.000,00 kuna, za sportske i rekreacijske
objekte predviđeno je 20.000,00 kuna, ne povećavaju se i ostaju ista u iznosu 20.000,
00 kuna, za uređenje centra naselja Semeljci planirano je 50.000,00 kuna, povećava
se za 2.404.500,00 kuna i sada iznosi 2.454.500,00 kuna. Za građenje nerazvrstanih
cesta planirano je 1.357.000,00 kuna, povećava se za 50.000,00 kuna, te sada iznosi
1.407.000,00 kuna, za javnu rasvjetu planirano je 1.000.000,00 kuna, smanjuje se za
640.000,00 kuna i sada iznosi 360.000,00 kuna, za odlaganje komunalnog otpada
predviđeno je 150.000,00 kuna povećava se za 16.000,00 te sada iznosi 166.000,00
kuna. Za dovršenje parka u Vrbici planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna
i ostaju ista, za prilaznu cestu Ada u Koritni planirana su sredstva u iznosu od
1.307.000,00 kuna i ostaju ista te za prilaznu cestu do Nogometnog kluba „Sloga“
Koritna planirano je 50.000,00 kuna povećava se za 50.000,00 kuna te sada iznosi
100.000,00 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno su donešene druge Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Točka 4.
Prijedlog Odluke o drugim izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o drugim izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zako-
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na o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu. Istaknuo je kako je ovim Programom predviđeno održavanje javnih površina, odvodnja atmosferskih voda, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i održavanje javne rasvjete. Za odvodnju
atmosferskih voda planirano je 25.000,00 kuna, ostaje isti i sada iznosi 25.000,00 kuna, za održavanje javnih površina ukupno je predviđeno 305.000,00 kuna, povećava
za 258.000,00 kuna, te sada iznosi 563.000,00 kuna, od toga za održavanje javnih
površina predviđeno je 300.000,00 kuna, povećava se za 250.000,00 kuna i za
za održavanje općinske opreme predviđeno je 5.000,00 kuna povećava se za 8.000,00
te sada iznosi 13.000,00 kuna,za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 126.047,
00 kuna, povećava se za 173.953,00 kuna te sada iznosi 300.000,00 kuna, za održavanje groblja predviđeno je 150.000,00 kuna, ostaje isto i iznosi 150.000,00 kuna
za održavanje javne rasvjete ukupno je planirano 325.000,00 kuna, povećava se za
55.000,00 kuna te sada iznosi 380.000,00 kuna, od toga za utrošak električne energije
planirano je 265.000,00 kuna, povećava se za 55.000,00 kuna te sada iznosi 320.000,00
kuna i za održavanje javne rasvjete planirano je 60.000,00 kuna, ostaje isto te sada
iznosi 60.000,00 kuna. Sveukupno za ovaj Program planirana su sredstva u iznosu od
931.047,00 kuna, povećavaju se za 486.953,00 kuna te sada iznosi 1.418.000,00 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno su donešene druge Izmjene i dopune Programa održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2018. godini.

Točka 5.
Prijedlog Odluke o drugim izmjenama Programa javnih potreba
u kulturi na području Općine Semeljci za 2018. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o drugim Izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Semeljci za 2018. godinu.
Istaknuo je kako su ovim Programom predviđena sredstva za poticanje i pomaganje
kulturnog stvaralaštva na području Općine Semeljci te za promidbženi materijal i
usluge odnosno sa tiskanje Glasnika Općine. Za poticanje i pomaganje kulturnog
stvaralaštva planirano je 120.000,00 povećava se za 10.000,00 kuna te sada iznosi
130.000,00 kuna. Sredstva su planirana za KUD Lipa Semeljci, KUD Vesela Šokadija iz Koritne, KUD Kešinci iz Kešinaca, Tamburaški orkestar Općine Semeljci i
IPS Semeljačke snaše, a za promidžbeni materijal i usluge planirano je 80.000,00
sredstva ostaju ista i iznose 80.000,00 kuna. Sveukupno za ovaj Program planirana
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su sredstva u ukupnom iznosu od 275.000,00 kuna, povećavaju se za 17.000,00 kuna
te sada iznosi 292.000,00 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno su donešene druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba
u kulturi na području Općine Semeljci za 2018. godinu.

Točka 6.
Prijedlog Odluke o drugim izmjenama Programa javnih potreba
u sportu na području Općine Semeljci za 2018. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o drugim izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Semeljci za 2018. godinu. Istaknuo
je kako su ovim Programom predviđena sredstva za promicanje sporta na području
Općine Semeljci. Za Školski sportski klub „Mladost“ planirana su sredstva u iznosu
od 5.000,00 kuna koliko je i realizirano, nema promjene, za nogometne klubove sa
područja Općine Semeljci planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 150.000,00
kuna, povećavaju se za 20.000,00 kuna, te sada iznosi 170.000,00 kuna, za Zajednicu
športsko ribolovnih udruga Općine Semeljci, planirana su sredstva u iznosu od
40.000,00 kuna i toliko je i realizirano. Sveukupna sredstva za ovaj Program planirana su u iznosu od 195.000,00 kuna, povećavaju se za 20.000,00 kuna, te sada iznosi
215.000,00 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno su donešene druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba
u sportu na području Općine Semeljci za 2018. godinu.

Točka 7.
Prijedlog Odluke o drugim izmjenama Programa financiranja
lovačkih društava sa područja Općine Semeljci za 2018. godinu
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Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o drugim Izmjenama i dopunama Programa financiranja lovačkih društava sa područja Općine Semeljci za 2018.
godinu. Istaknuo je da su ovim Programom predviđena sredstva za lovačku aktivnost
te su ukupno planirana sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna, ostaje isto koliko je i rea
lizirano nema promjene.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno su donešene druge Izmjene i dopune Programa financiranja
lovačkih društava s područja Općine Semeljci u 2018. godini.

Točka 8.
Prijedlog Odluke o drugim izmjenama Programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi za 2018. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o drugim izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu. Istaknuo je kako su ovim Programom predviđena sredstva za pomoći obiteljima i kućanstvima, stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje prijevoza učenika i financiranje humanitarnih udruga. Za troškove stanovanja planirano je 80.000,00 kunapovećava se za 15.000,00 kuna
te sada iznosi 95.000,00 kuna za troškove ogrjeva planirano je 180.000,00 kuna,
povećava se za 5.000,00 te sada iznosi 185.000,00, za stipendije studenata planirano je
100.000,0 koliko je i realizirano za sufinanciranje prijevoza učenika planirano je
200.000,00 kuna povećava se za 50.000,00 kuna te sada iznosi 250.000,00 kuna,
za sufinanciranje rada Crvenog križa planirano je 15.000,00 kuna koliko je i realizira
no, za sufinanciranje rada HGSS-a planirano je 5.000,00 kuna koliko je i realizirano,
za humanitarne udruge planirano je 40.000,00 kuna, toliko je i realizirano, za pomoći
obiteljima u novcu (po zahtjevu) planirano je 90.000,00 kuna povećava se za 15.000,
00 kuna te sada iznosi 105.000,00 kuna, za sufinanciranje učeničkih domova i vrtića
planirano je 30.000,00 kuna, povećava se za 20.000,00 kuna te sada iznosi 50.000,00
kuna. Sveukupno za ovaj Program planirana su sredstva u iznosu od 740.000,00
kuna, povećavaju se za 105.000,00 kuna, te sada iznosi 845.000,00 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 su donešene druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi u Općini Semeljci u 2018. godini.
Točka 9.
Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Programa
financiranja udruge mladih u 2018. godini
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o drugim izmjenama i dopunama Programa financiranja udruge mladih u 2018. godini. Istaknuo je da su sredstva za ovaj Program planirana u iznosu od 20.000,00 kuna, što je i realizirano i nema nikakvih promjena. Nadalje je izvjestio nazočne da na području Općine Semeljci
djeluje samo udruga mladih „Krug“ iz Koritne.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno su donešene druge Izmjene i dopune Programa financiranja
udruga mladih u 2018. godini.

Točka 10.
Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi Općine
Semeljci.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine istaknula je da se ovom Odlukom utvrđuju naselja u Općini Semeljci u kojima se naplaćuje komunalna naknada, svrha komunalne naknade, područje zona u Općini Semeljci u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijenti zona, koeficijenti namjene za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, nekretnine važne za Općinu Semeljci koje su u potpunosti ili djelo
mično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se
u pojedinim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja
komunalne naknade, donošenje rješenja o komunalnoj naknadi, te druga pitanja važna za komunalnu naknadu. Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se
plaća za održavanje komunalne infrastrukture. Komunalna naknada je prihod prora
čuna Općine Semeljci, a koristi se za financiranje održavanja i građenja komunalne
infrastrukture, financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog
zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te
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poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Semeljci, ako se time
ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture. Komunalna naknada plaća se za stambeni prostor, garažni prostor, poslovni prostor,
građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište. U Općini Semeljci utvrđuje se jedna, jedinstvena zona, budući da
su sva naselja Općine jednako komunalno opremljena i u svima se pruža isti obim
komunalnih usluga. Jedinstveni koeficijent zone iznosi 1,00. Komunalna naknada
obračunava se po četvornom metru. Stupanjem na snagu ove Odluke prestala bi važiti Odluka o komunalnoj naknadi donešena 2001. godine. Rok za izdavanje novih
rješenja je 31. ožujak 2019. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o komunalnoj naknadi Općine Semeljci.

Točka 11.
Prijedlog Odluke o dodjeli studentskih stipendija
za akademsku 2018./2019. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o dodjeli studentskih stipendija za akademsku 2018./2019. godinu. Istaknuo je kako je na raspisani natječaj za
dodjelu stipendija pristiglo 21 zamolba, a 20 stipendija je bilo moguće dobiti. Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Semeljci u sastavu Blaženka Guvo, Brankica
Jelić i Ivana Čatić izvršilo je bodovanje u skladu sa Pravilnikom o dodjeli stipendija
Općine Semeljci i utvrdilo da 18 zamolbi udovoljavaju kriterijima, dvije zamolbe su
odbačene zbog prosjeka ocjena koji je trebao biti 3,0, jedna zamolba nije bila kompletirana. Tri studenta su odustala jer su dobila državnu stipendiju, a to su Lidija
Galović, Marijela Karajko i Ilija Crnogorac.
Nazočni vijećnici predložili su da se ipak dodjele stipendije i Nikoli Žuljević i Đurđici
Akrap zbog manjeg prosjeka ocjena i Antunu Aščić zbog nekompletirane zamolbe
jer je predviđen dovoljan broj stipendija.
Korisnici stipendija Općine Semeljci u tekućoj akademskoj 2018./2019. godini su:
1. Dora Gavran iz Semeljaca, Školska 6
2. Josip Petrić iz Vrbice. Mikanovačka 36
3. Davor Blažević iz Koritne, Štrosmajerova 31
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4. Tomislav Turščak iz Mrzovića, Potok 47 a
5. Marina Dubravac iz Semeljaca, Br. Radića 35
6. Mihaela Lukić iz Semeljaca, A. Mihanovića 8
7. Mateja Ribić iz Semeljaca, Kr. Tomislava 51
8. Josipa Bošnjak iz Semeljaca, Školska 9
9. Ivan Paradžik iz Semeljaca, Vl. Nazora 1
10. Darko Paradžiković iz Semeljaca, A. Šenoe 14
11. Maja Tadić iz Semeljaca, Vl. Nazora 13 a
12. Tena Trstenjak iz Semeljaca, Školska 19 a
13. Antun Lovas iz Kešinaca, Braće Radića 85
14. Tihana Lovrić iz Semeljaca, Kr. Tomislava 79
15. Marica Vucić iz Kešinaca, Solara 7
16. Đurđica Akrap iz Semeljaca, Kr. Tomislava 86
17. Antun Aščić iz Kešinaca, M. Gupca 12.
Nezadovoljni studenti imaju pravo žalbe Općinskom vijeću Općine Semeljci.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o dodjeli sedamnaest studentskih stipendija
za akademsku 2018./2019. godinu, korisnicima kako je gore navedeno.

Točka 12.
Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog
u okoliš na području Općine Semeljci
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o mjerama za sprječavanje
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u
okoliš na području Općine Semeljci.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine istaknula je kako se ovom Odlukom
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Semeljci se određuju mjere za
sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš te način njihova provođenja na području Općine Semeljci. Nepropisno odbačenim otpadom smatra se otpad odbačen u okoliš, glomazni otpad odbačen
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na javnoj površini, opasni i građevinski otpad odbačen na javnoj površini, svaki
otpad odbačen pored spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala,
stakla, plastike i tekstila te krupnog glomaznog komunalnog otpada na zelenim
otocima. Općina Semeljci uspostavlja sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno
odbačenom otpadu putem obrasca objavljenog na mrežnoj stranici Općine Semeljci.
Osim prijave zaprimanjem obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu putem mrežne
stranice Općine Semeljci, građani mogu obrazac dostaviti osobno ili poštom na adresu Općine.
Načelnik je istaknuo da se još više treba raditi na edukaciji stanovništva o razvrstavanju
komunalnog otpada, te je istaknuo i potrebu povećanja novčanih kazni.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš
na području Općine Semeljci.

Točka 13.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Semeljci
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Semeljci.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine izvjestila je nazočne da bi u Odluci
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Semeljci, koja je donešena
29. siječnja 2018. godine, treba se dodati da najmanja učestalost odvoza otpada na
području Općine Semeljci bude dva puta mjesečno za miješani komunalni otpad,
jednom mjesečno otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada i
jednom tjedno za biootpad iz biorazgradivog komunalnog otpada.
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 izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Semeljci.

Točka 14.
Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno
po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Semeljci
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o visini paušalnog poreza po
krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Semeljci.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine istaknula je kako se mora donijeti
ova Odluka iako na našem području baš i nema turističkih smještaja, ali bi to važilo
za buduće vrijeme, jer ako se ne donese Porezna uprava bi naplaćivala 700,00 kuna
po smještajnoj jedinici.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o visini paušalnog poreza u iznosu od
150,00 kuna po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor te
smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorišta na području Općine
Semeljci.

Točka 15.
Razno
Pod ovom točkom Načelnik je izvjestio nazočne da će se Božićni domjenak sa gospodarstvenicima sa područja Općine Semeljci i drugim predstavnicima ustanova
održati 20. prosinca 2018. godine sa početkom u 19.00 sati, te poziva sve i na
Božićni sajam koji će se održati u subotu 15. prosinca 2018. godine u Semeljcima
na prostoru tržnice, a organizira se i put u Zagreb za Advent, ako je netko zainteresiran može se javiti.
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Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da nema više nitko nikakvih pitanja niti
prijedloga te zaključuje ovu sjednicu u 19.15 sati.

Zapisničar
Stanko Blažević

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing.

