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: 021-05/19-01/19
Ur. broj: 2121/07-1/19-1094
Semeljci, 11.06.2019. godine

ZAPISNIK
SA 19. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SEMELJCI
održane dana 11. lipnja 2019. godine u prostoriji Općine Semeljci sa početkom u
20.00 sati.

AKTUALNI SAT

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Strateškog razvojnog Plana turizma Općine
Semeljci za razdoblje od 2018. do 2022. godine
3. Zamolba Vatrogasne zajednice Općine Semeljci za sufinanciranje
dotrajalog krovišta na zgradi Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Vrbica
4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Semeljci za
2019. godinu
5. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Semeljci
6. Organizacija proslave Dana Općine Semeljci
7. Razno
NAZOČNI:
1. Blaženka Guvo

ODSUTNI:
1. Željko Pajtler
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2. Ivana Majhen
3. Mirko Hes
4. Ivana Čatić
5. Brankica Jelić
6. Ivan Miladinović
7. Sandra Brođanac
8. Marko Čačić
9. Darko Karajko
10. Stojan Udovičić
11. Marinko Andraković

2. Mario Radonić

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 Semeljci
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Miladinović otvorio je ovu sjednicu, pozdravio
sve nazočne, utvrdio kvorum i predložio gore navedeni dnevni red.
Nazočni članovi Općinskog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi im dnevni red.
Točka 1.
Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na razmatranje nazočnima Zapisnik sa 18. sjednice
Općinskog vijeća održane dana 11. travnja 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 18. sjednice Općinskog vijeća održane
dana 11. travnja 2019. godine.
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Točka 2.
Prijedlog Strateškog razvojnog Plana turizma Općine
Semeljci za razdoblje od 2018. do 2022. godine
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Strateškog razvojnog Plana turizma
Općine Semeljci za razdoblje od 2018. do 2022. godine koji se morao izraditi zbog
nominiranja projekata. Na našem području za sada nema turizma, ali u budućnosti
možda bude stoga ovaj Plan vrijedi do 2022. godine, ali je prvenstveno napravljen
za povlačenje sredstava. Općina Semeljci po svojim zemljopisnim obilježjima pripada skupini kontinentalnoga turizma. Trendovi razvitka kontinentalnoga turizma
posljednjih godina su pozitivni, a turizam kao društvena i gospodarska djelatnost
predstavlja značajan potencijal i jedna je od najbrže rastućih grana svjetskih ekonomija. Osnova za pokretanje turizma na području Općine Semeljci prvenstveno su
razvojni projekti kojima bi se osigurala kvalitetna i integrirana turistička ponuda
kao preduvjet održivom razvitku kontinentalnoga turizma. Prvi je korak u tom upravo izrada strateškoga dokumenta.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešen Strateški razvojni Plan turizma Općine Semeljci
za razdoblje od 2018. do 2022. godine.

Točka 3.
Zamolba Vatrogasne zajednice Općine Semeljci za sufinanciranje
dotrajalog krovišta na zgradi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbica
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o zamolbi Vatrogasne zajednice Općine Semeljci
za sufinanciranje dotrajalog krovišta na zgradi Dobrovoljnog vatrogasnog društva
u Vrbici. U planu je rekonstruirati kompletno krovište i spriječiti daljnje uništavanje
njihovih prostorija zbog prokišnjavanja. Uputili su zamolbu i Županiji i bili su zajed
no na razgovoru i obećano je da će i oni nešta sufinancirati. Predviđeni troškovi su
oko 160.000,00 kuna, DVD Vrbica ima nešta svojih sredstava, nešta će Županija sufinancirati i predlaže da se u izmjenama i dopunama Proračuna Općine Semeljci koje
će biti krajem lipnja ove godine predvide sredstava u iznosu od 80.000,00 kuna iako
smatra da i to neće biti dostatno. Također je pročitao i zamolbe Nogometnog kluba
„Kešinci“ iz Kešinaca za sufinanciranje, koji ove godine slave 70 godina postojanja,
Udruge roditelja „Sunce“ iz Mrzovića koji ove godine slave 15 godina postojanja i
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zamolbu Kulturno umjetničkog društva „Vesela Šokadija“ iz Koritne za financijskom pomoći za sudjelovanje na festivalu „Budvani festivalski dani“ koji će se
održati od 23.08.2019. do 27.08.2019. godine. Predlaže da se sve te zamolbe uvrste
u prve izmjene i dopune Proračuna Općine Semeljci koje će biti donešene krajem
lipnja ove godine.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje ovu točku dnevnog reda.
Nakon provedenog javnog glasovanja donešen je slijedeći:
Zaključak: Jednoglasno je donešena Odluka povodom zamolbi za novčanim donacijama
udruga s područja Općine Semeljci da se u prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Semeljci za 2019. godinu uvrsti donacija za Dobrovoljno vatrogas
no društvo Vrbica nakon što se dostavi financijski plan odnosno troškovnik
obnove krova na zgradi vatrogasnog doma u Vrbici, te za obilježavanje godišnjica Nogometnog kluba „Kešinci“ iz Kešinaca i Udruge roditelja „Sunce“
iz Mrzovića i za putovanje Kulturno umjetničkog društva „Vesela Šokadija“
iz Koritne u Budvu.

Točka 4.
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Semeljci
za 2019. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o potrebi donošenja Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Semeljci za 2019. godinu. Priznanja bi se podijelila na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Semeljci povodom proslave Dana Općine Semeljci koja
će se održati dana 14. lipnja 2019. godine.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Semeljci istaknula je kako je Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja u sastavu Marinko Andraković, predsjednik te Sandra Brođanac, Željko Pajtler, Darko Karajko i Mario Radonić kao članovi sačinilo
Zapisnik o prijemu prijedloga za dodjelu javnih priznanja nakon raspisanog natječaja koji je trajao od 03. travnja 2019. do 03. svibnja 2019. godine. Pristiglo je ukupno
4 prijedloga i to: Udruga za pomoć osobama s invaliditetom „Duga“ Općine Semelj
ci za godišnju nagradu, Antunu Kovačević iz Mrzovića, Crna Bara 18 za životnu nagradu, Nogometni klub „Kešinci“ iz Kešinaca za godišnju nagradu jer ove godine
slave 70 godina postojanja i Udruga roditelja „Sunce“ iz Mrzovića za godišnju nagradu jer ove godine slave 15 godina postojanja.
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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 usvojeno je da se dodijele javna priznanja slijedećim
kandidatima:
1. Antunu Kovačević iz Mrzovića, Crna Bara 18, nagrada za životno djelo
2. Udrugi za pomoć osobama s invaliditetom „Duga“ Općine Semeljci,
godišnja nagrada
3. Nogometnom klubu „Kešinci“ iz Kešinaca, godišnja nagrada i
4. Udrugi roditelja „Sunce“ iz Mrzovića, godišnja nagrada.
Priznanja će se podijeliti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Semeljci povodom proslave Dana Općine Semeljci koja će se održati dana 14. lipnja 2019. godine.

Točka 5.
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Semeljci
Načelnik Općine izvjestio je nazočne o Prijedlogu Odluke o osnivanju i imenovanju
Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Semeljci.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine podsjetila je nazočne da je na 2. sjednici Općinskog vijeća održane 2017. godine imenovano Povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda u sastavu Mirko Miladinović za predsjednika, te
Grga Lončarević, Mario Radonić, Darko Karajko i Željko Pajtler za članove. Kako
je došlo do promjene Zakona o elementarnim nepogodama i samog naziva „prirodne nepogode“ potrebno je i imenovati novo povjerenstvo.
Načelnik je izvjestio nazočne i o pokrenutim radnjama na šteti na kamilici prouzrokovanoj dugotrajnoj suši zbog čega nije ponikla i to što je malo ponikla problem je
ubrati zbog velikih količina oborina. Prikupljeni su svi podaci o količinama i poslano je prvo priopćenje u Županiju da Župan proglasi stanje prirodne nepogode na
kamilici.
Vijećnik Darko Karajko istaknuo je također i problematiku na uljanoj repici koja
također kao i kamilica lanjske godine zbog dugotrajne suše nije ponikla.
Načelnik je istaknuo kako će se stanje pratiti i ako treba poslati će se prvo priopćenje
i za uljanu repicu.
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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 osnivanju i imenovanju Općinskog
povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Semeljci
i to:
1. Mirko Miladinović, za predsjednika
2. Grga Lončarević, za člana
3. Mario Radonić, za člana
4. Darko Karajko, za člana
5. Željko Pajtler, za člana.

Točka 6.
Organizacija proslave Dana Općine Semeljci
Pod ovom točkom načelnik Općine izvjestio je nazočne o proslavi Dana Općine Semeljci.
Pozivi su poslani, a programom je predviđeno da u subotu 08. lipnja 2019. godine
sa početkom u 18.00 sati bude tradicionalno „Kolo na Vrbaku“ u Semeljcima u organizaciji Kulturno umjetničkog društva „Lipa“ iz Semeljaca, u sklopu kojeg će se i
organizirati natjecanje u kuhanju čobanca. U nedjelju 23. lipnja 2019. godine sa početkom u 09.00 sati će biti organiziran tradicionalni lovački turnir u Koritni u organizaciji Lovačkog društva „Zec“ iz Semeljaca. U petak 14. lipnja 2019. godine sa po
četkom u 11.00 sati biti će Sveta misa za Općinu Semeljci u župnoj crkvi u Semeljcima u 13.00 sati će biti svečana sjednica Općinskog vijeća u zgradi Općine Semeljci i
u 18.00 sati je obilježavanje sv. Antuna u Kešincima. U subotu 15. lipnja 2019 godine
sa početkom u 19.00 sati organizirana je tradicionalna pužijada u Vrbici. U nedjelju
16. lipnja sa početkom u 10.00 sati organizirano je vatrogasno natjecanje u Vrbici,
dana 22. lipnja 2019. godine sa početkom u 14.00 sati biti će općinski nogometni
turnir u Mrzoviću u organizaciji Nogometnog kluba „Naprijed“ iz Mrzovića, koji su
ove godine na redu za organizaciju i u nedjelju 23. lipnja 2019. godine sa početkom
u 20.00 sati biti će organizirano „lilanje“ u Semeljcima.
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 općinskog načelnika o organizaciji
proslave Dana Općine Semeljci.

Točka 7.
Razno
Pod ovom točkom dnevnog reda načelnik Općine izvjestio je nazočne da je Tamburaški
orkestar Općine Semeljci bio na svjetskom festivalu u Francuskoj gdje je sudjelovao
sa još 200 svjetskih orkestara što je veliko priznanje za naš orkestar. Počela je gradnja dječjeg vrtića gdje smo morali orušiti jedan dio parka gdje će biti smješten vrtić,
a prilazni dio i parkiralište će biti sa druge strane gdje ćemo morati napraviti most
preko kanala Brane, počela je i izgradnja druge strane Kolodvorske ulice koja je u
nadležnosti županijskih cesta, biti će proširena i sa dvije trake, počet će i energetska
obnova Doma u Koritni gdje će se i proširiti da bi se napravila bina kao u Semeljcima, u Semeljcima će se na jednoj strani graditi nova pješačka staza i u ulici Augusta
Šenoe, također ćemo nabaviti novi traktor jačine 100 ks i ralicu, to su sve sredstva iz
EU fondova, ali jedan dio moramo i mi financirati.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da nema više nitko nikakvih pitanja niti
prijedloga te zaključuje ovu sjednicu u 20.45 sati.

Zapisničar
Stanko Blažević

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing.

