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Semeljci, 13. siječanj 2016.
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12. i 19/13) i članka 58. Statuta Općine Semeljci („Službeni glasnik“
Općine Semeljci broj 2/13) dana 07. siječnja 2016. godine, donio je slijedeći

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju
javnih ovlasti trgovačkom društvu „Junakovci“
d.o.o. Semeljci
I.
Načelnik Općine Semeljci razmatrao je prijedlog Odluke o davanju javnih ovlasti
trgovačkom društvu „Junakovci“ d.o.o. Semeljci, Semeljci, Kolodvorska 2.
II.
Načelnik utvrđuje prijedlog Odluke pod I. ovog zaključka te se isti upućuje Općinskom
vijeću Općine Semeljci na razmatranje i usvajanje.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Semeljci.

Klasa: 022-05/16-01/01
Ur.broj: 2121/07-2/16-45
Semeljci, 07.01.2016. godine
Općinski načelnik
Grga Lončarević v.r.

_________________
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Na temelju članka 19. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine
Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci broj 4/14) i članka 58. Statuta Općine
Semeljci(„Službeni glasnik“ Općine Semeljci broj 2/13), načelnik Općine Semeljci donosi

ODLUKU
o objavi javnog natječaja za obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja javne
rasvjete na području Općine Semeljci
I.
Odlučujem da se pristupi objavi javnog natječaja za obavljanje poslova komunalne
djelatnosti održavanja javne rasvjete za razdoblje od četiri godine.
Vrijednost obavljanja poslova komunalne djelatnosti iz prethodnog stavka godišnje
ne smije prelaziti iznos od 120.000,00 kuna.
II.
Javni natječajza obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete
provesti će Povjerenstvo koga ću imenovati posebnom Odlukom, a tekst natječaja objaviti
će se na službenim internetskim stranicama Općine Semeljci i oglasnoj ploči.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „ Službenom
glasniku“ Općine Semeljci.

Klasa: 310-02/16-01/01
Ur.broj: 2121/07-2/16-63
Semeljci, 11.01.2016. godine
Općinski načelnik
Grga Lončarević v.r.

________________
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Na temelju članka 20. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine
Semeljci ( „Službeni glasnik“ Općine Semeljci broj 4/14) i članka 58. Statuta Općine
Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci broj 2/13) načelnik Općine Semeljci donosi

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za obavljanje poslova komunalne
djelatnosti javne rasvjete na području Općine Semeljci

I.
Za provedbu javnog natječaja za obavljanje poslova komunalne djelatnosti javne
rasvjete na području Općine Semeljci, imenuje se slijedeće Povjerenstvo:
1. Zlatko Hosu, predsjednik
2. Zrinka Benc, članica
3. Ljiljana Lovrić - Rimac, članica

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom
glasniku“ Općine Semeljci.

Klasa: 310-02/16-01/02
Ur.broj: 2121/07-2/16-64
Semeljci, 12.01.2016. godine
Općinski načelnik
Grga Lončarević v.r.

________________
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Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 20.
Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Semeljci(„Službeni glasnik“ Općine
Semeljci broj 4/14) i članka 58. Statuta Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci
broj 2/13) načelnik Općine Semeljci donosi

JAVNI NATJEČAJ
za obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete na području Općine Semeljci
1. Predmet javnog natječaja je povjeravanje obavljanja poslova komunalne
djelatnostiodržavanja javne rasvjete na području Općine Semeljci u
naseljima:Kešinci, Koritna, Mrzović, Semeljci i Vrbica.
2. Ugovor s odabranim ponuditeljem sklapa se na vrijeme od 4 (četiri) godine
3. Vrijednost obavljanja poslova komunalne djelatnosti iz prethodne točke godišnje
ne smije prelaziti iznos od 120.000,00 kuna. S PDV-om.
4. Komunalna djelatnost održavanja javne rasvjete obuhvaća poslove upravljanja,
održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina,
javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta, a naročito tekuće
održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, zamjenu dotrajalih stupova,
rasvjetnih armatura, bojanja rasvjetnih stupova, postavljanje prigodnih
blagdanskih dekoracija i drugo, stručni nadzor radova i utroška električne
energije te unapređivanje energetske učinkovitosti javne rasvjete sukladno
troškovniku koji se nalazi u natječajnoj dokumentaciji.
5. Cijena radova za prvu godinu je nepromjenjiva.Zapreostali period promjenjivost
se utvrđuje sukladno članku 626. Zakona o obveznim odnosima („Narodne
novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
6. Općina Semeljci će izvedene radove platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana
zaprimanja računa od strane odabranog ponuditelja na njegov IBAN.
7. Rok valjanosti zaprimljenih ponuda je 60 (šezdeset) dana od dana isteka roka za
dostavu ponuda.
8. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Semeljci, Kolodvorska 2, 31402
Semeljci u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i
adresom ponuditelja, s naznakom: „Ponuda za javni natječaj za obavljanja
poslova komunalne djelatnostiodržavanja javne rasvjete na području Općine
Semeljci – NE OTVARAJ.
9. Ponudu treba izraditi sukladno uputama koje se nalaze u
natječajnoj
dokumentaciji, koja se može preuzeti na službenim internetskim stranicama
OpćineSemeljciwww.semeljci.hrili u OpćiniSemeljci, Kolodvorska 2, Semeljci
radnim danom od 7 do 15 sati.
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10. Rok za dostavu ponuda je 1. veljače 2016. godine do 15:00 sati kada će se i
javno otvoriti pristigle ponude.

Klasa: 310-02/16-01/03
Ur.broj: 2121/07-2/16-65
Semeljci, 13.01.2016. godine

Općinski načelnik
Grga Lončarević, v.r.

__________________
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Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11) i članka 58.
Statuta Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci broj 2/13) Općinski načelnik
Općine Semeljci donosi
PLAN PRIJMA U SLUŽBU U
OPĆINI SEMELJCI
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu u Općinu Semeljci (daljnje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje
se prijam službenika i namještenika, te prelazak službenika i namještenika u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Semeljci (dalje u tekstu: Upravni odjel) tijekom 2016. godine.
Članak 2.
Plan prijma sadrži:
- Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu,
- Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2016. godinu
- Potreban broj službenika kojim će se popuniti radna mjesta prelaskom službenika
iz Junakovci d.o.o. Semeljci koje je u isključivom vlasništvu Općine Semeljci
- Potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2016. godinu.
Članak 3.
Plan prijma u Upravni odjel Općine Semeljci za 2016. godinu prikazan je u tabeli koja se
nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana prijma.
Članak 4.
Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
Općine Semeljci.

Klasa: 119-01/16-01/01
Ur.broj: 2121/07-2/16-26
Semeljci, 07.01.2016. godine
Općinski načelnik
Grga Lončarević, v.r.

________________
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PLAN PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNI ODJEL OPĆINE SEMELJCI
ZA 2016. GODINU
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Izdaje: Općina Semeljci
Glavni i odgovorni urednik Grga Lončarević - Načelnik Općine Semeljci
Tisak: Upravni odjel Općine Semeljci, Kolodvorska 2
Oslobođeno plaćanja poreza na promet aktom Ministarstva kulture i prosvjete
Kl. oznaka: 612-10/94-01-382, Ur.broj: 532-03-01/5-94-01 od 22. ožujka 1994. godine

