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: 021-05/19-01/17
Ur. broj: 2121/07-1/19-582
Semeljci, 21.03.2019. godine

ZAPISNIK
SA 17. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SEMELJCI

održane dana 21. ožujka 2019. godine u prostoriji Općine Semeljci sa početkom u
19.00 sati.
AKTUALNI SAT

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne
skrbi na području Općine Semeljci
3. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području
Općine Semeljci za 2018. godinu
4. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima
uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera u 2018. godini
5. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja
odbacivanja otpada
6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom
za 2018. godinu
7. Izvješće Općinskog načelnika o radu Općine Semeljci za polugodišnje razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine
8. Razno
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NAZOČNI:
1. Blaženka Guvo
2. Brankica Jelić
3. Željko Pajtler
4. Mario Radonić
5. Ivan Miladinović
6. Ivana Čatić
7. Marinko Andraković
8. Stojan Udovičić
9. Marko Čačić
10. Ivana Majhen

ODSUTNI:
1. Sandra Brođanac
2. Darko Karajko
3. Mirko Hes

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

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:
8. Točku – Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta za Rekonstruk
ciju i izgradnju pješačkih staza u Općini Semeljci za kandidiranje projekata
na natječaj mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“
iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do
2020. godine
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9. Točku – Prijedlog Zaključka o plaćanju komunalne naknade
Nazočni članovi Općinskog vijeća jednoglasno su usvojili predloženu im dopunu
dnevnog reda.

Točka 1.
Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice
Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na razmatranje nazočnima Zapisnik sa 16. sjednice
Općinskog vijeća održane dana 13. veljače 2019. 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 16. sjednice Općinskog vijeća održane
dana 13. veljače 2019. godine.

Točka 2.
Prijedlog Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne
skrbi na području Općine Semeljci

Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi na području Općine Semeljci.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela istaknula je kako se ovom Odlukom utvrđuju
prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi koje osigurava Općina Semeljci koja su
propisana Zakonom o socijalnoj skrbi prava i pomoći iznad standarda propisanih
Zakonom, korisnici te uvjeti, način i postupak za njihovo ostvarivanje. Poslove u vezi
ostvarivanja prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom
obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Semeljci. Prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi utvrđene ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret Općine ako je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike
Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba, osim iznimno u slučaju ostvarivanja
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jednokratne naknade propisane ovom Odlukom. Nadalje je istaknula da Odluku moramo uskladiti po novom Zakonu po nalogu inspektora Ministarstva za demografiju.
Načelnik je istaknuo kako se samo donose zakoni, a nikakve kontrole nema nad potrošnjom korisnika socijalne skrbi, a i odakle financirati koliko je zakonom predviđeno.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne
skrbi na području Općine Semeljci.

Točka 3.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za
područje Općine Semeljci za 2018. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Semeljci za 2018. 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
otpadom, provođenje izobrazbe informativne aktivnosti na svom području i mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. Prema podacima Komunalnog poduzeća
„Junakovci“ 2018. godine sakupljeno je 270.350 kg komunalnog otpada, papira
69.120 kg, plastike 45.440 kg, biorazgradivog otpada 146.460 kg, ambalaže od stakla
8.130 kg, otpadnog željeza 1.660 kg. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
za razdoblje od 2017. do 2022. godine usvojen je u siječnju 2017. godine te je kao
takav temelj za donošenje Plana jedinica lokalne samouprave. Sukladno navedenim
zakonskim odredbama, a u svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom Općinsko vijeće je na 7. sjednici Općinskog vijeća dana 29. siječnja
2018. godine donijelo Odluku o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Semeljci
za razdoblje od 2018. do 2023. godine.
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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. Također je istaknuo kako je bio na predavanju u
Zagrebu u vezi gospodarenja otpadom te kako smo u obavezi do 2020. godine razvrstati otpad 50% u protivnom ćemo plaćati kazne kako je Europska unija naložila.
Na našem području smo dosta poradili na toj stvari i odvajamo ali bi bilo dobro još
više razdvajati otpad što ćemo ubuduće i educirati naše stanovništvo.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
za 2018. godinu.

Točka 4.
Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima
uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera u 2018. godini

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 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 postavljene 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 72.344,07 kuna. Općina Semeljci je uspostavila sustav za
zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu te uspostavu sustava eviden-
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tiranja 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 u
2018. godini.

Točka 5.
Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja
otpada na području Općine Semeljci u 2019. godini
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o provedbi posebnih mjera
sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Semeljci u 2019. 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
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 2019. godinu.
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 provedbi posebnih mjera sprječavanja
odbacivanja otpada na području Općine Semeljci u 2019. godini.

Točka 6.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom
za 2018. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom za 2018.
godinu.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine istaknula je da je Program gradnje
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom kao sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se donosi temeljem Zakona
o komunalnom gospodarstvu donešen je na 5. sjednici Općinskog vijeća Općine
Semeljci 07. prosinca 2017. godine. Izmjene i dopune Programa donijete su na 15.
sjednici Općinskog vijeća održane dana 13. prosinca 2018. godine. Navedenim Programom i izmjenama istog, određen je opis poslova s procjenom troškova potrebnih
za ostvarenje projekata gradnje građevina za gospodarenje otpadom kao i iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom definirane su građevine za
gospodarenje otpadom kao skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište. Našim Programom obuhvaćeno je proširenje nadstrešnice na reciklažnom dvorištu odlagališta komunalnog otpada „Ada“ u Koritni gdje je utrošeno 165.563,33
kuna te za izgradnju pristupne ceste do istog gdje je utrošeno 1.043.496,20 kuna.
Načelnik je izvjestio nazočne da je obavljen i tehnički pregled izgrađene ceste prema
odlagalištu i očekujemo uporabnu dozvolu. Izvođaču radova imamo još za platiti
20% od ukupne cijene koje ćemo izmiriti nakon dobivanja uporabne dozvole.
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 gradnje građevina
za gospodarenje komunalnim otpadom sukladno Zakonu o gospodarenju
otpadom.

Točka 7.
Izvješće Općinskog načelnika o radu Općine Semeljci za
polugodišnje razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o o radu Općine Semeljci za polugodišnje razdoblje
od srpnja do prosinca 2018. godine. Istaknuo je kako su početkom perioda za koji
podnosi ovo Izvješće započeli sa radom i djelatnici uposleni u javnim radovima, a
kao i svake godine njihov rad je bio povezan sa našim Komunalnim društvom i poslo
vima na uređenju javnih površina, groblja, uređenju kanala i putova, izgradnji infrastrukturnih objekata te održavanju naših nekretnina. Dovršena je izgradnja ceste
do odlagališta otpada Ada u Koritni, pripremljena je dokumentacija za tehnički
pregled kako bismo dobili uporabnu dozvolu i zatražili povrat sredstava od Agencije
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Izradili smo projekte za
rekonstrukciju bazena zu sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
EU i sada nam preostaje čekati nekakav natječaj za financiranje takvih objekata, jer
realizacija istoga zahtjeva znatna sredstva. Rekonstrukcija dijelova javne rasvjete na
postojećim stupovima u Mrzoviću i Koritni je završena, a sada očekujemo i nastavak
financiranja iz EU fondova za Vrbicu i Kešince. Što se tiče financiranja projekata iz
fondova najaktivniji period je bio krajem godine kada smo potpisali ugovore za izgradnju dječjeg vrtića gdje APPRRR sudjeluje sa oko 7,5 milijuna kuna, te za energetsku obnovu zgrade društvenog doma u Koritni gdje Ministarstvo graditeljstva
sudjeluje sa oko 550.000,00 kuna. U studenome smo dobili suglasnost na Program
raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem od Ministarstva poljoprivrede,
te smo krajem godine, a više u ovoj godini, potpisali ugovore o privremenom korištenju zemljišta, te sada pripremamo javni natječaj za zemljište za koje su istekli ugovo
ri. Dovršetkom objekta za razvrstavanje otpada i spremanje strojeva na odlagalištu
Ada u Koritni stvorili smo uvjete za još detaljnije razvrstavanje otpada, a sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smo u pregovorima oko produžetka
ugovora za sufinanciranje sanacije odlagališta Ada Koritna zbog projektiranja još
jedne kasete za odlaganje preostalog otpada, pošto centralno gospodarenje otpada
u Antunovcu još nije niti u početnoj fazi izgradnje. Dovršili smo projektiranje infrastrukture Gospodarske zone 2 u Semeljcima, u fazi smo rješavanja imovinsko pravnih odnosa sa Republikom Hrvatskom i Upravom za ceste Osječko-baranjske županije na nekoliko čestica putova i kanala, nakon čega ćemo dobiti građevinsku dozvolu. Djelatnici državne revizije proveli su nadzor rada Općine za 2017. godinu, sa detaljnom kontrolom financijskih tokova, zakonitosti u radu, ispravnosti postupaka
javne nabave i sve ostalo, nakon čega smo dobili nalaz u kojemu nisu neke značajnije primjedbe osim nekoliko preporuka i uputa za rad u naredom periodu, s obave-
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zom dostave izvješća o učinjenom. Zbog preporuke Revizije, ali i zbog zanemarivog
iznosa kamata, povukli smo oročena sredstva sa posebnog računa u banci, tako da
smo godinu završili sa značajnim iznosom novca na računu namijenjenog sufinanciranju kapitalnih projekata. Na kraju godine sve naše udruge imale su obavezu podnijeti svoja financijska izvješća o namjenski utrošenim sredstvima iz Proračuna, što
je većina učinila, ali ne i svi, tako da će oni koji to nisu poštivali morati izvršiti povrat
sredstava i sukladno pravilniku ostati bez mogućnosti kandidiranja za sredstva u
2019. godini. Zbog promjene nekih zakona, zbog donošenja novih zakona, morali smo
mijenjati i neke naše akte što je na vrijeme učinjeno i dostavljeno svima nadležnim
institucijama. Radimo na evidentiranju cjelovite imovine Općine nakon čega je potrebno napraviti inventuru sa pojedinačno evidentiranim brojevima svake pa i najmanje nekretnine, što će znatno doprinijeti kontroli imovine, ali i rješavanju onih imovinskih odnosa gdje Općina ne uživa pojedine nekretnine. Istovremeno smo radili na
evidentiranju površina svih stambenih nekretnina naših građana radi izdavanja rješe
nja za komunalnu naknadu koja moraju biti izdana do 31. ožujka ove godine. Na kra
ju godine predložio je novi Proračun za 2019. godinu i projekcijama za dvije godine
u kojemu smo obuhvatili financiranja svih aktivnosti koje planiramo i koje su nam u
tom trenutku bile poznate, a koji je Općinsko vijeće usvojilo.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće Općinskog načelnika o radu Općine Semeljci za polugodišnje razdoblje od srpnja do prosinca 2018. godine.

Točka 8.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta za Rekonstrukciju
i izgradnju pješačkih staza u Općini Semeljci za kandidiranje projekata na natječaj
mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta za Rekonstrukciju i izgradnju pješačkih staza u Općini Semeljci za
kandidiranje projekata na natječaj mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od
2014. do 2020. godine. Istaknuo je kako je napravljena projektna dokumentacija za
rekonstrukciju i izgradnju pješačkih staza na području Općine Semeljci i nominirali
bi se na sredstva iz EU fondova stoga je potrebno donijeti ovu odluku.
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Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta
za Rekonstrukciju i izgradnju pješačkih staza u Općini Semeljci za kandidiranje projekata na natječaj mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Točka 9.
Prijedlog Zaključka o plaćanju komunalne naknade
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o plaćanju komunalne naknade. Istaknuo je kako
se na području Općine Semeljci komunalna naknada plaća samo za stambeni i poslovni prostor, a da se mještani i pravne osobe oslobode plaćanja komunalne naknade
za garažni prostor, građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti
i neizgrađeno građevinsko zemljište radi poboljšanja životnih uvjeta na području
Općine Semeljci. Do sada je svako domaćinstvo plaćalo komunalnu naknadu na bazi
100 m/2 po domaćinstvu jednako, a sada će se izdati nova rješenja sa stvarnom kvadraturom do 31. ožujka 2019. godine i podijeliti domaćinstvima i poslovnim subjektima.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Zaključak o plaćanju komunalne naknade kako je
gore navedeno.

Točka 10.
Razno
Pod ovom točkom načelnik Općine je izvjestio nazočne da Općina organizira posjet
na sajam u Gudovec 29. ožujka 2019. godine, te je pozvao nazočne da tko je zainteresiran da se prijavi za putovanje.
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Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da nema više nitko nikakvih pitanja niti
prijedloga te zaključuje ovu sjednicu u 20.10 sati.

Zapisničar
Stanko Blažević

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing.

