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: 021-05/19-01/20
Ur. broj: 2121/07-1/19-1198
Semeljci, 26.06.2019. godine

ZAPISNIK
SA 20. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SEMELJCI

održane dana 26. lipnja 2019. godine u prostoriji Općine Semeljci sa početkom u
20.00 sati.

AKTUALNI SAT

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća
Općine Semeljci
2. Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Semeljci za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021.
godinu
3. Razno
NAZOČNI:
1. Brankica Jelić
2. Mario Radonić
3. Marko Čačić
4. Stojan Udovičić

ODSUTNI:

1. Mirko Hes
2. Darko Karajko
3. Ivana Čatić
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5. Marinko Andraković
6. Željko Pajtler
7. Ivana Majhen
8. Blaženka Guvo
9. Sandra Brođanac
10. Ivan Miladinović
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.

Točka 1.
Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća
Općine Semeljci
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na razmatranje nazočnima Zapisnik sa 19. sjednice
Općinskog vijeća održane dana 11.06.2019. 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 19. sjednice Općinskog vijeća održane
dana 11. lipnja 2019. godine.
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Točka 2.
Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Semeljci za 2019. godinu i projekcijama za
2020. i 2021. godinu
Načelnik Općine izvjestio je nazočne da Općina Semeljci dva puta godišnje donosi
izmjene i dopune Proračuna, krajem lipnja i krajem prosinca tekuće godine, a
može donositi i između perioda ako je nešta hitno da se promijeni u Proračunu.
Ove godine su to prve izmjene i dopune Proračuna, jer kada se donosi Proračun
neke stavke u Proračunu je nemoguće predvidjeti zato se i rade rebalansi odnosno
izmjene i dopune.
Viša savjetnica za financije Općine Ljiljana Lovrić-Rimac pojasnila je nazočnima po
stavkama i glavama izmjene i dopune Proračuna za prvih šest mjeseci 2019. godine.
Istaknula je kako su za 2019. godinu planirani prihodi u iznosu od 20.072.500,00
kuna, povećanje iznosi 1.506.000,00 kuna, novi plan iznosi 21.578.500,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 350.000,00 kuna
razlike nije bilo i i ostalo je kao novi plan 350.000,00 kuna. Rashodi poslovanja
planirani su u iznosu od 9.931.377,00 kuna, povećanje iznosi 1.459.043,37 kuna te
novi plan iznosi 11.390.420,37 kuna, rashodi za nefinancijsku imovinu planirani su
u iznosu od 17.491.123,00 kuna povećanje iznosi 1.216.000,00 kuna te novi plan iznosi
18.707.123,00 kuna. Razlika– manjak iznosi -8.169.043,37 kuna. Raspoloživa sredstva
iz prethodne godine iznosila su 8.169.043,37 kuna.
Načelnik je nadalje istaknuo kako će se raditi punionica za električna vozila na mjestu
novog trga koji će se graditi ispred zgrade Općine, a i u nabavi smo električnog vozila
koje možemo dobiti preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, trg će
se raditi možda još i ove godine kada se završi cesta u Kolodvorskoj ulici koju radi
Uprava za ceste Osječko-baranjske županije, biti će proširena za dva traka do sada
je bio jedan. Projektna dokumentacija se radi za komunalnu infrastrukturu za
Gospodarsku zonu 2 u Semeljcima, gdje je za sada smješten peradarnik „Radonića“
d.o.o. iz Semeljaca, Žito na mjestu bivšega Berka i BC Institut također na istom
mjestu gdje je nekada bio Berak koji se proširuje i pravi nove silose stoga im je pobna nova komunalna infrastruktura, voda, plin i struja, a i za buduće ulagače na
Gospodarskoj zoni 2 u Semeljcima. U suradnji sa Ministarstvom graditeljstva u nabavi smo novog jačeg traktora koji će moći kositi sa bočnom kosilicom koju smo nabavili i ralicu za snijeg. U planu nam je kupiti i novi bager do kraja godine, kao i
do sada što smo radili da idemo u zamjenu dok ovaj stari još nešta vrijedi. Na vatrogasnom domu u Vrbici zamjenio bi se krov. Napravljeno je i sklonište za napuštene
životinje na području odlagališta otpada Ada u Koritni, tako ćemo imati svoj azil
za napuštene životinje. Na Domu u Koritni raditi će se energetska obnova zgrade
sa proširenjem gdje bi se napravila bina kao u Semeljcima. Namjeravamo kupiti
kuću kraj škole u Semeljcima koja je u ruševnom stanju, gdje bi napravili još parkirališnih mjesta, a najviše radi toga što se već na dijelu njihovih čestica nalazi i poli-
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gon za potrebe osnovne škole, stupio je u kontakt sa vlasnicima iz Splita koji su
ujedno i odvjetnici, a ima još 7 suvlasnika na kući, te će oni riješiti s njima i sa
našim odvjetnikom kako bi preveli kuću u naše vlasništvo i započeli sa radovima
uklanjanja kuće. Istaknuo je također da se treba povećati i sredstva za udruge jer
natječajem su osigurana sredstva ali nisu dostatna jer se u toku godine pojavljuju
mnoge stvari koje se nisu mogle predvidjeti u redovnom financiranju, kao što je npr.
za Kulturno umjetničko društvo „Šokadija“ iz Koritne koji će gostovati u Budvi i
Mariji Bistrici, te proslava 70. godišnjice Nogometnog kluba „Kešinci“ iz Kešinaca
i 15. godišnjice rada Udruge roditelja „Sunce“ iz Mrzovića, te će se do kraja godine
sigurno još pojaviti neki novi zahtjevi. Napomenuo je kako je Općina lanjske godine
za sve osnovno školce kupila knjige, radne bilježnice, bilježnice, mape i ostali pribor
a ove godine će to učiniti država ali samo za knjige, tako da bi Općina ostali dio opet
financirala za sve učenike koji pohađaju osnovnu školu u Semeljcima i Starim Mikanovcima. Troškove stanovanja za socijalu također moramo povećati jer nas je na to
prisilio zakon i to 50% primanja zajamčene minimalne naknade koju dobivaju od
Centra za socijalnu skrb. Za potrebe Doma kulture u Mrzoviću nabaviti će se nove
stolice. U Proračun će se uvrstiti i „Grahijada“ koja će se treći puta održati u Kešincima u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kešinci.
Vijećnica Ivana Majhen upitala je da li se mogu osigurati u Proračunu i sredstva za
popravak vatrogasnog vozila Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Mrzovića.
Načelnik je odgovorio da će se to riješiti putem Vatrogasne zajednice 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 prvim izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Semeljci za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Točka 3.
Razno
Pod ovom točkom načelnik Općine izvjestio je nazočne da je za područje Općine Semeljci proglašena prirodna nepogoda za kamilicu i to zbog velikih količina oborina radi
čega se nije uspjela pokupiti i što je uveliko smanjilo prinose, a ne zbog suše koja je
uzrokovala i slabo nicanje kamilice prošle godine. Sastat će se Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda i utvrditi pravo stanje prirodne nepogode kako bi
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se krenulo u izračun i podatke proslijedilo u Županijsko povjerenstvo za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda u zakonskom roku.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da nema više nitko nikakvih pitanja niti
prijedloga te zaključuje ovu sjednicu u 21.10 sati.

Zapisničar
Stanko Blažević

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing.

