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: 021-05/19-01/18
Ur. broj: 2121/07-1/19-730
Semeljci, 11.04.2019. godine

ZAPISNIK
SA 18. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SEMELJCI

održane dana 11. travnja 2019. godine u prostoriji Općine Semeljci sa početkom u
20.00 sati.

AKTUALNI SAT

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Semeljci
za 2018. godinu
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području
Općine Semeljci
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona
o komunalnom gospodarstvu na području Općine Semeljci
za 2018. godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na
području Općine Semeljci za 2018. godinu
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na
području Općine Semeljci za 2018. godinu
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7. Izvješće o izvršenju Programa financiranja udruga mladih,
udruge roditelja i humanitarnih udruga sa područja Općine
Semeljci za 2018. godinu
8. Izvješće o izvršenju Programa financiranja lovačkih društava
sa područja Općine Semeljci za 2018. godinu
9. Izvješće o financiranju Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi u Općini Semeljci za 2018. godinu
10. Razno

NAZOČNI:
1. Ivana Čatić
2. Darko Karajko
3. Marinko Andraković
4. Ivan Miladinović
5. Marko Čačić
6. Stojan Udovičić
7. Ivana Majhen
8. Sandra Brođanac
9. Blaženka Guvo

ODSUTNI:

1. Mirko Hes
2. Mario Radonić
3. Brankica Jelić
4. Željko Pajtler

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
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:
10. Točku – Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o prekograničnoj
suradnji
Nazočni članovi Općinskog vijeća jednoglasno su usvojili predloženu im dopunu
dnevnog reda.

Točka 1.
Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na razmatranje nazočnima Zapisnik sa 17. sjednice
Općinskog vijeća održane dana 21. ožujka 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 17. sjednice Općinskog vijeća održane
dana 21. ožujka 2019. godine.

Točka 2.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Semeljci
za 2018. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna
Općine Semeljci za 2018. godinu. Zbog preporuke Državnog ureda za reviziju
koji su proveli nadzor zakonitosti rada Općine Semeljci, 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.
Viša savjetnica za financije Općine Semeljci istaknula je kako su ukupni prihodi i višak
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prihoda iz prethodnih godina bili planirani u iznosu od 20.262.629,70 kuna, a ostvareni su u iznosu od 19.451.961,11 kuna, rashodi su bili planirani u iznosu od 20.262.
629,70 kuna, a ostvareni su u iznosu od 11.271.622,71 kuna. Nadalje je nazočne izvjes
tila po razdjelima prihoda i rashoda. Istaknula je kako se Općina Semeljci nije zaduživala u 2018. godini, Općina nije koristila sredstva proračunske zalihe, stanje aktivnih jamstava iznosi 0,00 kuna, udjeli u trgovačkim društvima iznosili su ukupno
13.204.543,16 kuna. Ukupna potraživanja iznosila su 2.287.942,04 kuna. Stanje žiro
računa na dan 31.12.2018. godine iznosilo je 8.872.214,01 kuna, stanje blagajne iznosi
lo je 414,25 kuna što ukupno iznosi 8.872.628,26 kuna. Ukupne obveze iznosile su
ukupno 709.672,40 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojen Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Semeljci za 2018. godinu.

Točka 3.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području
Općine Semeljci
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Semeljci.
Istaknuo je kako su ukupno planirana sredstva za gradnju javnih površina iznosila
3.044.500,00 kuna, a utrošeno je 369.310,26 kuna što iznosi 12,13%, za nogostupe je
planirano 180.000,00 kuna, a realizirano je 59.423,26 kuna ili 33,01%, za parkirališta
je planirano 350.000,00 kuna, a utrošeno je 309.887,00 kuna ili 88,54%, za sportske
i rekreacijske objekte planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna, a utrošeno je
0,00 kuna, za uređenje centra naselja Semeljci planirana su sredstva u iznosu od
2.454.500,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kuna to su sredstva predviđena za izgradnju
javne površine pred zgradom Općine, za uređenje parka u Vrbici planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kuna, za fitnes park planirana su
sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kuna, za građenje nerazvrstanih cesta ukupno su planirana sredstva u iznosu od 1.407.000,00 kuna, a utrošeno je
1.141.467,16 kuna, za izgradnju ceste do deponije komunalnog otpada „Ada“ u Koritni planiran je iznos od 1.307.000,00 kuna, a utrošeno je 1.043.496,20 kuna, a za
izgradnju ceste do Nogometnog kluba „Sloga“ iz Koritne, planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, a utrošeno je 97.970,36 kuna, za gradnju javne rasvjete u
svim naseljima općine, planirana su sredstva u iznosu od 360.000,00 kuna, a utrošeno
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je 350.062,98 kuna. Rekonstrukcija javne rasvjete u Koritni i Mrzoviću radila je
tvrtka Lovošević iz Našica, projekat je sufinanciralo Ministarstvo regionalnog
razvoja i EU fondova, zamijeniti su neki elementi rasvjete na parkiralištu prema
Nogometnom klubu „Naprijed“ iz Mrzovića i na Društvenom domu u Mrzoviću,
za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Ada“ u Koritni, planirana su sredstva
u iznosu od 166.000,00 kuna, a ostvareno je 165.563,33 kuna. Ovaj Program se financira iz sredstava općih prihoda i primitaka, viška sredstava iz prethodnih godina,
pomoći te prihoda od nefinancijske imovine.
Načelnik Općine je pojasnio nazočnima vezano uz izgradnju ceste do odlagališta komunalnog otpada „Ada“ u Koritni po kojoj stavci sredstva nisu sva utrošena iz razloga
što se izvođaču radova Osijek-Koteksu nisu platila sva sredstva za asfaltiranje ceste
zbog toga što nije obavljen tehnički pregled, kada se obavi tada će biti isplaćena preostala sredstva.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine
Semeljci.

Točka 4.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu na području Općine Semeljci za 2018. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Izvješću o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Semeljci za 2018. godinu. Istaknuo je kako
su ovim Programom obuhvaćene slijedeće komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje javnih površina, održavanje općinske opreme, održavanje
nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete. Ukupno su planirana sredstva u iznosu od 1.418.000,00 kuna, a utrošeno je 1.126.767,13 kuna.
Za čišćenje i izmuljivanje kanala za odvodnju oborinskih voda ispred kuća u svim
naseljima Općine Semeljci planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kuna. Za održavanje javnih površina predviđeno je ukupno 563.000,00
od čega za održavanje javnih površina planirano je 550.000,00, a utrošeno je 547.855,
62 kuna, za održavanje općinske opreme (bazeni) predviđena su sredstva u iznosu od
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13.000,00 kuna, a utrošeno je 9.433,42 kuna. Za održavanje nerazvrstanih cesta u
uobičajenim i zimskim uvjetima predviđena su sredstva u iznosu od 300.000,00
kuna, a utrošeno je 94.685,08 kuna. Za održavanje groblja planirana su sredstva u
iznosu od 150.000,00 kuna, a utrošeno je 120.832,05 kuna. Za održavanje javne rasvjete predviđena su sredstva u iznosu od 380.000,00 kuna, a utrošeno je 353.960,96
kuna od čega za utrošak električne energije predviđena su sredstva u iznosu od
320.000,00 kuna, a utrošeno je 315.547,33 kuna te za održavanje javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna, a utrošeno je 38.413,63 kuna.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Semeljci za 2018. godinu.

Točka 5.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na
području Općine Semeljci za 2018. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u
kulturi na području Općine Semeljci za 2018. godinu. Istaknuo je kako su sredstva u
Proračunu predviđena za poticanje i pomaganje kulturnog stvaralaštva, a predviđena sredstva su iznosila 294.500,00 kuna, a utrošeno je 244.516,03 kuna. Za sva kultur
no umjetnička društva, Tamburaški orkestar i Izvorna pjevačka skupina „Semeljačke snaše“ planirana su ukupna sredstva u iznosu od 130.000,00 kuna, a utrošeno je
127.000,00 kuna. Za promidžbeni materijal i usluge ukupno su planirana sredstva u
iznosu od 80.000,00 kuna, a utrošeno je 53.832,28 kuna. Za sve manifestacije Dan
Općine, Rakijada, Općinski nogometni turnir, Proslava Sv. Huberta, Božićni sajam
i Kolo na Vrbaku predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 84.500,00, a utrošeno
je 63.683,75 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 usvojeno Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u
kulturi na području Općine Semeljci za 2018. godinu.

Točka 6.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na
području Općine Semeljci za 2018. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u
sportu na području Općine Semeljci za 2018. godinu. Istaknuo je kako su ukupno
planirana sredstva za sve nogometne klubove, Školski sportski klub i Zajednicu
športsko ribolovnih udruga bila predviđena sredstva u iznosu od 215.000,00 kuna, a
utrošena su u iznosu od 191.250,00 kuna. Udruge su se financirale na temelju ugovora nakon provedenog javnog natječaja za financiranje udruga.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u
sportu na području Općine Semeljci za 2018. godinu.

Točka 7.
Izvješće o izvršenju Programa financiranja udruga mladih
Općine Semeljci za 2018. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Izvješću o izvršenju Programa financiranja
udruga mladih sa područja Općine Semeljci za 2018. godinu. Istaknuo je kako su za
ovaj Program bila predviđena sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna toliko je i utrošeno, a na području Općine Semeljci djeluje samo jedna udruga i to „Krug“ iz Koritne.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa financiranja udruga
mladih sa područja Općine Semeljci za 2018. godinu.
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Točka 8.
Izvješće o izvršenju Programa financiranja lovačkih društava
sa područja Općine Semeljci za 2018. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Izvješću o izvršenju Programa financiranja
lovačkih društava sa područja Općine Semeljci za 2018. godinu. Istaknuo je kako
su sredstva za sva tri lovačka društva koja djeluju na području Općine Semeljci
Zec Semeljci, Orao Vrbica i Srndać Kešinci bila predviđena sredstva u iznosu od
40.000,00 kuna, a utrošeno je 20.000,00 kuna, a sve u cilju razvoja lovačke djelatnosti na području Općine Semeljci.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa financiranja lovačkih
društava sa područja Općine Semeljci za 2018. godinu.

Točka 9.
Izvješće o financiranju Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi u Općini Semeljci za 2018. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Izvješću o financiranju Programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi u Općini Semeljci za 2018. godinu. Istaknuo je kako su ovim Programom predviđena sredstva za troškove stanovanja osobama koje primaju socijalnu
pomoć, troškove ogrjeva, stipendije studentima, sufinanciranje prijevoza učenika, sufinanciranje Crvenog križa, sufinanciranje rada HGSS-a, rad Udruge za pomoć osobama s invaliditetom „Duga“ iz Semeljaca, rad Udruge roditelja „Sunce“ iz Mrzovića
pomoći obiteljima u novcu po zahtjevima socijalno ugroženim i pomoć obitelji u nara
vi, a to su poklon paketi socijalno ugroženim obiteljima koje djelimo za Uskrs i za
Božić, također prošle godine smo uveli i sufinanciranje dijela troškova boravka učeni
ka srednjih škola u đačkim domovima i sufinanciranje dijela troškova boravka djece
u dječjim vrtićima. Ukupno predviđena sredstva su bila u iznosu od 845.000,00 kuna,
a utrošeno je 668.484,91 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 usvojeno Izvješće o financiranju Programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi u Općini Semeljci za 2018. godinu.

Točka 10.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum
o prekograničnoj suradnji
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti na
Sporazum o prekograničnoj suradnji. Istaknuo je kako sa neke projekte koji bi se
nominirali za sredstva iz europskih fondova je potrebna prekogranična suradnja,
petnaest godina već se posjećujemo sa mjestom Semelj u južnoj Mađarskoj samo
kao delegacije te predlaže da se ta suradnja proširi na sportske, kulturne i druge
suradnje te da se napravi Sporazum o prekograničnoj suradnji koji će nam služiti
za nominiranje projekata za sredstva iz europskih fondova. Podsjetio je nazočne
da je Općina imala suradnju sa mjestom Bisingen iz Njemačke, međutim promjenom gradonačelnika ta suradnja je prestala jedino što šaljemo čestitke za Božić
i Uskrs.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:

Zaključak: Jednoglasno je donešena odluka da se sklopi Sporazum o prekograničnoj
suradnji sa mjestom Semelj u južnoj Mađarskoj, koja bi podrazumijevala
zajedničku prijavu na projekte EU, sudjelovanje na raznim kulturnim,
sportskim i drugim događanjima.

Točka 18.
Razno
Vijećnik Stojan Udovičić iz Vrbice ukazao je na problematiku vezanu uz županijsku
cestu u Vrbici u Mrzovićkoj ulici gdje su djeca stalno na cesti i na nepreglednoj
površini se kreću i moglo bi doći do saobraćajnih nesreća sa katastrofalnim posljedicama, upitao je da li Općina može tu nešta napraviti.
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Načelnik je odgovorio da tu Općina ne može ništa napraviti jer je to županijska cesta
i u nadležnosti je Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, a nadzor je u nadležnosti policije.
Načelnik Općine izvjestio je nazočne kako su ukinuta Vijeća mjesnih odbora, a predstoji
nam blagdan Uskrs i Općina socijalno ugroženim obiteljima sa više djece za blagdane
Uskrs i Božić dijeli poklon pakete u vrijednosti oko 400,00 kuna, a to su rješavala
Vijeća mjesnih odbora jer su oni najbolje znali kojim obiteljima su najpotrebniji
poklon paketi, stoga moli vijećnike iz svih naselja da oni dostave spiskove za podijelu.
Proslava Dana Općine Semeljci ove godine bi bila 14.06.2019. godine u petak, a na
Sv. Antuna 13. je određen datum Dana Općine Semeljci, kako u okružju ima puno
proslave baš 13. lipnja baš na dan Sv. Antuna ove godine smo se odlučili za petak
14. lipnja 2019. godine sa svim sadržajima koji su bili i ranijih godina od Kola na
Vrbaku, vatrogasne vježbe, lovački turnir i nogometni turnir te do same proslave
sa svečanom sjednicom Općinskog vijeća gdje ćemo dodijeliti javna priznanja za
ovu godinu i dodijeliti poklon najstarijoj osobi na području Općine Semeljci, kao što
smo to učinili i lanjske godine.
Za javne radove ove godine smo dobili dvije ponude šest osoba na šest mjeseci ili
dvanaest na tri mjeseca, odlučili smo se na više uposlenih na tri mjeseca, područje
Opčine je veliko i sa stalnim radnicima naše Komunalno poduzeće ne stigne sve
održavati, uzeli bi devet muških i tri ženske osobe, jedna ženska osoba bi pokrivala
Mrzović i Vrbicu, a dvije ženske osobe Semeljce, Koritnu i Kešince.
Što se tiče zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, istaknuo je kako je bio na
konferenciji u Zagrebu u vezi raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem.
Izašao je i Pravilnik za provođenje javnog natječaja za zakup i prodaju državnog
poljoprivrednog zemljišta. Natječaj će se provesti na bazi sadašnjih tabli, a one koje
se veće će se podijeliti. Poljoprivredno zemljište označeno kao P-2 se neće moći prodati što ispada da mi na našem području nećemo moći prodati ništa jer samo mali
dio u Mrzoviću je označeno kao P-1 što se također ne može prodati, a sva ostala
zemljišta su označena kao P-2, a imamo pravo prodati 20% od ukupnog zemljišta.
Cijena zakupa po hektaru bi iznosila 389,00 kuna i može biti samo dupla.
Izabran je izvođač radova na dječjem vrtiću to je tvrtka Presing iz Osijeka sa kojom
će se sklopiti ugovor kada istekne žalbeni rok.
Društveni dom u Koritni će se renovirati u tijeku je javna nabava, nominirali smo se
i za druge projekte, nogostupe, biciklističke staze.
Radovi koje smo predvidjeli ove godine sa našom građevinskom grupom u Komunalnom poduzeću su okretište kod groblja u Koritni, ograda oko groblja u Semeljcima
te urediti planski okoliš oko crkve u Semeljcima, porušiti staro drveće i urediti.
Trebali bi i ove godine kao i lanjske organizirati „Zelenu čistku“, a to je da se smeće
iz kanala kraj županijskih cesta i drugih lokacija skupi, komunalni redar je izvjestio
sve udruge o namjeri organiziranja akcije sakupljanja otpada.
Od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobili smo deseti anex i produžen nam je rok za odlagalište komunalnog otpada u „Adi“ u Koritni za odlaganje
komunalnog otpada do 2020. godine dok se ne izgradi regionalno odlagalište, a mi bi
još trebali napraviti jednu kasetu za odlaganje miješanog komunalnog otpada. U
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posjeti nam je bio i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je
ujedno i posjetio našu Osnovnu školu u Semeljcima koja je energetski obnovljena
a trebalo je obnoviti i područne osnovne škole u Koritni i Kešincima, međutim skinuli su ih sa popisa obnove, a kasnije su ih navodno opet stavili na popis.
Zbrinjavanje pasa lutalica, za sada koristimo usluge Udruge za zaštitu životinja iz
Viškovaca, a u fazi smo realizacije projekta azila za zbrinjavanje napuštenih životinja koje će biti postavljeno na deponiji Ada u Koritni, te ćemo na tom mjestu zbrinjavati napuštene životinje sa našeg područja.
Rješenja za komunalnu naknadu su poslana u roku ali smo stavili i dopis uz rješenja
da se svako može žaliti ako mu je kvadratura velika te može dokazati suprotno sa
svojom dokumentacijom te će mu rješenje biti ispravljeno.
Za omladinski dom u Mrzoviću smo tražili od Ministarstva za državnu imovinu
da nam daruju i to traje već godinama, sada smo u završnoj fazi gdje smo morali
dati izjavu da smo isti koristili kako bi ga napokon mogli dobiti, a i sami znamo u
kakvom je stanju dom, a ne da smo ga koristili i to će biti pravovaljani dokument
za darivanje.
Podsjetio je i nazočne da će Semeljačke snaše u subotu 13. travnja 2019. godine i ove
godine organizirati tradicionalno izlaganje korizmenih jela koja su se prije pravila.
U Koritni će se 14. travnja 2019. godine organizirati i humanitarni koncert kako bi
se prikupila sredstva za malog Jurjevića iz Koritne teško bolesnog djeteta da mu se
kupi aparat kako bi mogao lakše funkcionirati.
Zamjenik načelnika Mirko Miladinović pozvao je sve nazočne da dođu u Koritnu na
drugi dan Uskrsa kada će se organizirati tradicionalno uskrsno jahanje.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine izvjestila je nazočne i o predstojećim
evropskim izborima i izborima za nacionalne manjine.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da nema više nitko nikakvih pitanja niti
prijedloga te zaključuje ovu sjednicu u 21.15 sati.

Zapisničar
Stanko Blažević

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing.

