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Na temelju članka 35. Statuta Općine Semeljci ( Službeni glasnik Općine Semeljci, broj 2/13),
Općinsko vijeće Općine Semeljci na 8. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2016.godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
o sufinanciranju obilježavanja 230 godina škole u Semeljcima

I.
Usvaja se zahtjev za sufinanciranje obilježavanja 230 godina škole u Semeljcima sa
donacijom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kuna

II.
Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Općine Semeljci.

Klasa: 402-08/16-01/01
Ur.broj: 2121/07-1/16-1120
Semeljci, 10.05.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing. v.r.

___________________
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Na temelju članka 35. Statuta Općine Semeljci (Službeni glasnik Općine Semeljci, broj 2/13),
Općinsko vijeće Općine Semeljci na 8. sjednici održanoj dana 10.svibnja 2016. godine
donijelo je

ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
OPĆINE SEMELJCI
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine
Semeljci.
Članak 2.
Zadaća Povjerenstva je primanje prijedloga kandidata/kinja za dodjelujavnih priznanja,
predlaganje kandidata/kinja, te rad na unaprjeđivanju postupka dodjelejavnih priznanja kao i
predlaganje novih priznanja Općine Semeljci, te svi ostali poslovi vezani uz javna priznanja.
Članak 3.
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Ivan Miladinović, predsjednik
2. Ivana Čatić, član
3. Brankica Jelić, član
4. Željko Pajtler, član
5. Darko Karajko, član.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Semeljci.

Klasa: 061-01/16-01/01
Ur.broj: 2121/07-1/16-1121
Semeljci, 10.05.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing. v.r.

_______________
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Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15) i članka 14. i 35. Statuta Općine Semeljci (Službeni glasnik Općine Semeljci broj
2/13), Općinsko vijeće Općine Semeljci na 8. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2016.godine,
donijelo je

ODLUKU
O JAVNIM PRIZNANJIMA OPĆINE SEMELJCI

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se javna priznanja Općine Semeljci, uvjeti i način njihove dodjele.
Općina Semeljci dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog
značenja za razvitak i ugled Općine Semeljciu gospodarstvu, prosvjeti, kulturi te
humanitarnim aktivnostima ali i za druge sadržaje, aktivnosti, odnosno javno djelovanje od
osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Semeljci.
Članak 2.
Javna priznanja Općine Semeljci su:
1. Počasni građanin Općine Semeljci,
2. Nagrada Općine Semeljci za životno djelo,
3. Godišnja nagrada Općine Semeljci.
Članak 3.
Javna priznanja svečano se uručuju povodom „Dana Općine Semeljci“ 13. lipnja.
U tijeku jedne godine može se dodijeliti jedna nagrada za životno djelo i tri godišnje nagrade
Općine Semeljci.
II. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE SEMELJCI
1.Počasni građanin Općine Semeljci
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Članak 4.
Počasnim građaninom Općine Semeljci mogu se proglasiti građani Republike Hrvatske ili
strani državljani, koji su svojim radom, humanitarnim, znanstvenim ili političkim djelovanjem
značajno pridonijeli napretku i promicanju ugleda Općine Semeljci, ostvarenju i razvoju
demokracije i mira u Republici Hrvatskoj i svijetu.
Počasnim građaninom Općine Semeljci ne može biti proglašena osoba koja ima
prebivalište u Općini Semeljci.
Počast se može opozvati ako se osoba koja je proglašena počasnom osobom Općine
Semeljci pokaže nedostojnim takve počasti.
Osobi koja je proglašena počasnim građaninom Općine Semeljci uručuje se povelja
Počasnog građanina Općine Semeljci.
2.Nagrada Općine Semejci za životno djelo
Članak 5.
Nagrada Općine Semeljci za životno djelo posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje
mještanima Općine Semeljci kao i osobama iz drugih sredina koje su svojim radom i javnim
djelovanjem u gospodarstvu, zdravstvu, znanosti, kulturi, prosvjeti, vatrogastvu, sportu, zaštiti
okoliša, humanitarnim djelovanjem i drugim oblastima društvenog života, osobito zaslužni za
razvoj, napredak i ugled Općine Semeljci.
Nagrada Općine Semeljci za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem u
Republici Hrvatskoj za postignuća iz stavka 1. ovog članka.
Dobitniku nagrade Općine Semeljci za životno djelo dodjeljuje se povelja i novčana
nagrada.
3.Godišnja nagrada Općine Semeljci
Članak 6.
Godišnja nagrada Općine Semeljci je javno priznanje koje se dodjeljuje za doprinos i
postignuća koja su od osobitog značenja za Općinu Semeljci a ostvarena su tijekom posljednje
dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.
Godišnja nagrada Općine Semeljcidodjeljuje se domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj
osobi za postignuća u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi,
odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.
Dobitniku godišnje nagrade dodjeljuje se povelja i novčana nagrada.
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Članak 7.
Istoj fizičkoj ili pravnoj osobi godišnje se može dodijeliti samo jedno javno priznanje Općine
Semeljci.
Nagrada Općine Semeljci za životno djelo dodjeljuje se samo jednom istoj fizičkoj osobi.
Odluku o visini novčane nagrade iz članka 5. i 6. ove Odluke donosi Općinsko vijeće.
Izgled i oblik povelje iz članka 4., 5., i 6. ove Odluke utvrđuje Povjerenstva za javna priznanja
Općine Semeljci (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za javna priznanja).
III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA
Članak 8.
Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Semeljci donosi Općinsko vijeće Općine Semeljci(u
daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) na temelju prijedloga Povjerenstva za javna priznanja na
način da se o svakom pojedinom prijedlogu glasuje odvojeno.
Članak 9.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Semeljci podnose se Povjerenstvu za javna
priznanja na temelju javnog poziva kojeg Povjerenstvoraspisuje na web stranici Općine
Semeljcii oglasnoj ploči Općine.
Tekst javnog poziva sadrži uvjete za dodjelu javnih priznanja, podatke o dokumentaciji koju
je potrebno priložiti uz prijedlog i rokove za podnošenje prijedloga.
Članak 10.
Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja imaju građani Općine Semeljci,
domaće pravne osobe, najmanje 5 vijećnika Općinskog vijeća,općinski načelnik, radna tijela
Općinskog Vijeća, Vijeće mjesnih odbora s područja Općine Semeljci, udruge građana s
područja Općine Semeljci, ustanove sa sjedištem na području Općine Semeljci.
Članak 11.
Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Semeljci podnosi se u pisanom obliku.
Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Semeljci obvezno sadrži slijedeće
podatke: ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište
podnositelja prijedloga, osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje
osnovnih podataka o osobi, naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te
iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela
javnog priznanja.
Uz prijedlog, predlagatelj prilaže odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize,
prikaze, stručne kritike i ocijene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz
prijedloga.
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Članak 12.
Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama ove Odluke nećese uzeti u obzir.
Članak 13.
Povjerenstvo za javna priznanja ima predsjednika i 4 člana. Predsjednik Općinskog vijeća po
položaju je predsjednik Povjerenstva za javna priznanja.
Članak 14.
Odluka iz članka 8. objavljuje se u Službenom glasniku Općine Semeljci.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Semejci ustrojava se očevidnik dobitnika javnih
priznanja Općine Semeljci.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Semeljci.

Klasa: 061-01/16-01/01
Ur.broj: 2121/07-1/16-1122
Semeljci, 10.05.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing. v.r.

_________________
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Na temelju članka 35. Statuta Općine Semeljci (Službeni glasnik Općine Semeljci, broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Semeljci na 8. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2016.godine,
donijelo je

ODLUKU
O VISINI NOVČANE NAGRADE ZA DOBITNIKE JAVNIH PRIZNANJA
Članak 1.
Visina novčane nagrade za javno priznanje „Nagrada Općine Semeljci za životno djelo“
iznosi 3.000,00 kuna.
Godišnje se dodjeljuje jedna „Nagrada Općine Semeljci za životno djelo“.
Članak 2.
Visina novčane nagrade za javno priznanje „Godišnja nagrada Općine Semeljci“ iznosi
1.000,00 kuna.
Godišnje se dodjeljuju tri „Godišnje nagrada Općine Semeljci“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Semeljci.

Klasa: 061-01/16-01/01
Ur.broj: 2121/07-1/16-1123
Semeljci, 10.05.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing. v.r.

________________
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Temeljem članka 17. stavka 1. točke 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine
broj 82/15) i članka 35. Statuta Općine Semeljci (Službeni glasnik Općine Semeljci, broj
2/13) a u skladu sa Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Općine
Semeljci, Općinsko vijeće Općine Semeljci na 8. sjednici održanoj dana 10.svibnja 2016.
godine, donijelo je
ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Semeljci
Članak 1.
Pravne osobe i obrti sa snagama i kapacitetima od interesa za civilnu zaštitu na području
Općine Semeljci

1. Komunalno poduzeće „Junakovci“ d.o.o.,
2. Poljoprivredna zadruga „Osatina“, Semeljci,
3. „Berak“ d.o.o., Semeljci
4. „Zto-Marić“, Koritna
5. „Demit fasada d.o.o.“, Kešinci
6. OPG- ovi sa područja Općine Semeljci
7. „NTL“, Mrzović
8. „Doćaj d.o.o.“, Semeljci
9. „Osko“, Semeljci, Koritna, Kešinci
10. „Boso“, Vrbica
Članak 2.
Udruge od značaja za civilnu zaštitu na području Općine Semeljci

1. Nogometni klubovi s područja Općine Semeljci
2. Ribolovne udruge s područja Općine Semeljci
3. Lovačka društva s područja Općine Semeljci
Operativne snage od interesa za civilnu zaštitu Općine Semeljci
1. Stožer ZiS Općine Semeljci
2. Tim civilne zaštite Općine Semejci
3. DVD Semeljci, Kešinci, Koritna, Mrzović i Vrbica
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Članak 3.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Semeljci su one pravne osobe
koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima
najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Semeljci.

Članak 4.
Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite
Općine Semeljci.
Članak 5.
Pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvod iz Plana zaštite i
spašavanja te Civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju
provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Članak 6.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Semeljci u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih mjera i
aktivnosti.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanja području Općine
Semeljci od 21. studenog 2013.godine (Službeni glasnik Općine Semeljci broj 13/13)
Članak 8.
Po jedan primjerak (kopija) ove Odluke dostavit će se svakoj pravnoj osobi navedenoj u ovoj
Odluci i Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Osijek.
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Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Semeljci.

Klasa: 810-01/16-01/01
Ur.broj: 2121/07-1/16-1124
Semeljci, 10.05.2016. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing. v.r.

___________________
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Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj
82/15) i članka 35. Statuta Općine Semeljci (Službeni glasnik Općine Semeljci broj 2/13)
Općinsko vijeće Općine Semeljci na 8. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2016. godine,
donijelo je

ANALIZU STANJA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE SEMELJCI ZA 2015. GODINU

UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u
velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Općina Semeljcidužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji
se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne
zaštite.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine, broj 82/15)
definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu
stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake
četiri godine.
Općina Semeljciima izrađenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša, Plan zaštite i spašavanja kao i Plan civilne zaštite, te Procjenu
ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara.
Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika i od velikih
nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne
zaštite (Narodne novine broj 82/15) kao i važeći propisi navedeni u članku 93. Zakona o
sustavu civilne zaštite.
Na području Općine Semeljci ukupne snage i potencijale za zaštitu i spašavanje čine:
- operativne snage zaštite i spašavanja,
-

pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje,

-

pravne osobe od posebnog interesa za zaštitu i spašavanje,

-

udruge građana od interesa za zaštitu i spašavanje,

-

tijela državne uprave.
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STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
1.STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža
stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojim rukovodi načelnik općine.
Stožer zaštite i spašavanja se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje,
katastrofe i velike nesreće.
U stožer zaštite i spašavanja Općine Semeljciimenovan je načelnik Stožera i 8
članova. Kontakt podatci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju
u planskim dokumentima.
2. CIVILNA ZAŠTITA
Na temelju Procjene ugroženosti, a Odlukom Općinskog vijeća Općine Semeljci dana 07.
listopada 2010.godine osnovana je postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Semeljci
koju čine 33 pripadnika.
Struktura postrojbe civilne zaštite opće namjene je sljedeća:
-

ekipa se sastoji od 3 pripadnika,
skupina se sastoji od 3 ekipe i zapovjednika skupine,
tim se sastoji od 3 skupine, zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara.

Postrojba se mobilizira, poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka u cilju
sprječavanja nastanka te ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće.
2.1.Povjerenici civilne zaštite
Odlukom Općinskog načelnka Općine Semeljci od 28. kolovoza 2014. godine imenovani
su povjerenici civilne zaštite Općine Semeljci i njihovi zamjenici za svako naselje u sastavu
općine odnosno njih a kontakt podatci o istim osobama nalaze se i ažuriraju u planskim
dokumentima.
3.VATROGASTVO
Prema dosadašnjim iskustvima, ljudstvo u vatrogasnim postrojbama je bilo dovoljno
za saniranje požara koji su se dogodili na ovom području, uglavnom tijekom ljetnog perioda.
S obzirom na dobru opremljenost dobrovoljnih vatrogasnih društava na području općine,
smatramo da je stanje spremnosti vatrogasnih snaga za slučaj nastanka požara i poplava vrlo
zadovoljavajuće. Naime, brojnost ljudi je dovoljna a obrazovanost se postiže redovitim i
neprestanim obučavanjem ljudi sukladno postojećim propisima, te su i ove godine vatrogasci
išli na doškolovanje radi dobivanja potrebnih potvrda, zakonski potrebnih za stručni kadar u
Vatrogasnoj zajednici.
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4.SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I
SPAŠAVANJEM
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovite
djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Semeljci.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaću u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u
vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, imaju obvezu uključivanja u
sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja.
Posebnu ulogu i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja na području
Općine Semeljci imaju:
- Opća- obiteljska medicina Semeljci i Vrbica
- Veterinarske stanice u Semeljcima i Đakovu
- DVD Semeljci, Koritna, Kešinci, Vrbica i Mrzović te vatrogasna zajednica Općine
Semeljci.
5.MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U PROSTORNOM PLANIRANJU
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na
najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa
stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je
neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u
prostornom planiranju.
Kod analiziranja zaštite u prostornom planiranju potrebno je dati ocjenu mogućnosti
provedbe mjere sklanjanja stanovništva kao i planiranje mjere zaštite i spašavanja u
prostornom planiranju sukladno odredbama čl. 71., 73., 74., 75., 76., 77. i 349. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članku 30.
do 43. Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i uređivanju prostora (Narodne novine br. 29/83, 36/85 i 42/86).
Budući da je Općina Semeljci donijela Prostorni plan uređenja Općine Semeljci
(Službeni glasnik Općine Semeljci broj 5/07 i 8/08) te njegove Izmjene i dopune od
14.08. 2012. godine te je Općinsko vijeće Općine Semeljci na 7. sjednici održanoj
dana 23.ožujka 2016.godine donijelo Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Semeljci (Službeni glasnik Općine Semeljci broj 5/16) u istima
su propisane i mjere za smanjenje rizika od katastrofa i velikih nesreća.
6.FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Na području OpćineSemeljcizaštita i spašavanje se financira u najvećem dijelu
putem Dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja Općine Semeljci i Vatrogasne
zajednice Općine Semeljci za čije potrebe se izdvaja oko 5% sredstava Proračuna Općine
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Semeljci. Za 2016. godinu predviđeno je 310,000.00 kuna za Vatrogasnu zajednicu,
dobrovoljna vatrogasna društva, udruge građana, civilnu zaštitu te zaštitu i spašavanje što za
tekuće donacije što za kapitalna ulaganja i opremu.
5.ZAKLJUČNE OCJENE
Dobrovoljna vatrogasna društva i Vatrogasna zajednica Općine Semeljcisu upotpunosti
osposobljeni što ljudskim resursima što materijalnim za zaštitu stanovništva i materijalnih
dobara od požara, te bi se uslučaju istih moglo adekvatno, brzo i efikasno reagirati, dok za
ostale prirodne nedaće ikatastrofe širih razmjera Općina Semeljcine bi imala adekvatno
rješenje za zaštitu ispašavanje, a treba naglasiti da je Općina Semeljciosnovala postrojbu
civilne zaštite općenamjene, te će iste biti u narednom razdoblju adekvatno opremljene.

Klasa: 810-01/16-01/01
Ur.broj: 2121/07-1/16-1125
Semeljci, 10.05.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing. v.r.

__________________
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Na temelju članka 17. stavka 1. podstavak 1. Zakona o sustav u civilne zaštite (Narodne
novine broj82/15) i članka 35. Statuta Općine Semeljci (Službeni glasnik Općine Semeljci
broj 2/13) Općinsko vijeće Općine Semeljci na 8. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2016.
godine, donijelo je

PLAN RAZVOJA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE SEMELJCI
U 2016. GODINI

UVOD
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj
82/2015) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje.
Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite u 2015. godini, u području
nadležnosti, te sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i
katastrofa, s ciljem povećanja stupnja sigurnosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja, donosi se Plan
razvoja sustava civilne zaštitu Općine Semeljci za 2016. godinu.
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:
1. PLANSKI DOKUMENTI
Temeljem zakonski odredaba Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine, broj
174/07, 79/07, 38/09 i 127/10) Općina Semeljci proteklih je godina izradila sve planske
dokumente koji su neophodni te će po donošenju provedbenih propisa od strane nadležnih
tijela ažurirati i revidirati usvojene planske dokumente.
2. CIVILNA ZAŠTITA (stožeri zaštite i spašavanja, postrojbe civilne zaštite)
Temeljem odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine, broj 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(Narodne novine, broj 40/08 i 44/08) na području Općine Semeljci osnovan je Stožer zaštite
ispašavanja 28. listopada 2013.godine.
Sukladno članku 20. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja (Narodne novine, broj 40/08 i 44/08), te Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju

Broj 7
Službeni glasnik
Stranica 16
___________________________________________________________________________

postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (Narodne novine, broj 111/07), Općina
Semeljci imenovala je postrojbe civilne zaštite opće namjene i Povjerenike civilne zaštite.
Postrojbe civilne zaštite trebalo bi, u narednom razdoblju, osposobiti sukladno
Pravilniku o obuci, osposobljavanju i ispitima za pripadnike civilne zaštite (Narodne novine,
broj197/03), te poduzeti odgovarajuće korake za omogućavanje opremanja postrojbi civilne
zaštite sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i
postrojbi za uzbunjivanje (Narodne novine, broj 111/07)utvrđivanjem potrebne opreme i
nadopunom potrebne opreme. Na taj način bi se omogućiodaljnji razvoj sustava zaštite i
spašavanja te povećala sigurnoststanovnika, materijalnih i kulturnih dobara na području
Općine.
Glede opreme za rad za postrojbe zaštite i spašavanja i postrojbe civilne zaštite,
koristit će se oprema kojom raspolaže Općina Semeljcii, te oprema kojom raspolažu pravne
osobe na području Općine Semeljci koje posjeduju strojeve za zimsku službu i druge
potrebne strojeve, a pristupit će se i kontinuiranom pribavljanju potrebne opreme i strojeva
sukladno financijskim mogućnostima Općine Semeljci.
3. VATROGASTVO (vatrogasna zapovjedništva i postrojbe)
Za dobrovoljna vatrogasna društva na području Općine Semeljci te Vatrogasnu
zajednicu Općine Semeljci potrebno je osigurati financiranje vježbi, sustava organizacije i
djelovanja te nabavu dodatne vatrogasne opreme, s ciljemjačanja spremnosti za djelovanje u
jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na područjuOpćine Semeljci u ovoj godini posebno
u ljetnom periodu.
4. SKLONIŠTA
Na području Općine Semeljci nema izgrađenih skloništa pojačane, osnovne niti
dopunske zaštite. Na području Općine nalazi se nekoliko objekata pogodnih za sklanjanje
stanovništva (osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci, Dom kulture, Vatrogasni dom).
5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM
BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI (npr. hitna pomoć, javno
zdravstvo, socijalna služba, crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita
okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture – vodovod,
kanalizacija, čistoća groblja i dr., te pravne osobe koje se bave građevinskom,
prijevozničkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i
spašavanje)
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne
djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja Općine Semeljci. Zato je
potrebno utvrditi način dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koje su značajne za
zaštitu i spašavanje.
Općina Semeljci planira financiranje programa i djelatnosti navedenih pravnih
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osoba čija bi realizacija pridonijela jačanju jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja, određene
zakonom i drugim propisima, kao i sukladno utvrđenim specifičnim potrebama područja
Općine Semeljci.
6. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Cilj – podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite.
Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane
prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom), djeluju na ljude
u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i
uspješno se nositi sa nanesenim udarima, gubitcima i štetama. Učestalost i ozbiljnost
katastrofau mnogome se može smanjiti ili ublažiti njihove posljedice ako se posveti veća
pozornostpredviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za
adekvatniodgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.
Potrebno je kontinuirano vršiti:
-upoznavanje stanovništva sa sadržajem Planskih dokumenata zaštite i spašavanja
putem web stranice Općine,
-izrada potrebnih naputaka (letak) o postupanju stanovništva u slučaju velikih
nesreća i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama,
potresima i opasnim tvarima u stacionarnim objektima,
7. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Prema Zakonu o civilnoj zaštiti (Narodne novine broj 82/15) izvršno tijelo jedinice
lokalne samouprave odgovornoje za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje,
osposobljavanje i uvježbavanje operativnihsnaga. Stoga je u Proračunu Općine Semeljci za
2016. godinu, u skladu s posebnimpropisima planirano:
Vatrogasna zajednica Općine Semeljci: 150,000.00 kuna
DVD Općine Semeljci: 150,000.00 kuna
Civilna zaštita: 5,000.00
Služba spašavanja: 5,000.00 kuna
8. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Cilj – razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama
postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva, imovine, te eko-sustava. U okviru
Općine Semeljci te i šire potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti
sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne
pomoći u skladu sa pozitivnim propisima. Nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu i
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spašavanje Osijek s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih snaga i drugih snaga civilne
zaštite na području Općine Semeljci.

Ovaj Plan razvoja civilne zaštite na području Općine Semeljci za 2016. godinu objavit
će se u Službenom glasniku Općine Semeljci.

Klasa: 810-01/16-01/01
Ur.broj: 2121/07-1/16-1126
Semeljci, 10.05.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing.v.r.

_________________
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Na temelju članka 35. Statuta Općine Semeljci ( Službeni glasnik Općine Semeljci, broj 2/13),
Općinsko vijeće Općine Semeljci na 8. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2016.godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o programu obilježavanja „Dana Općine Semeljci“

I.
Povodom obilježavanja „Dana Općine Semeljci“ na području Općine održati će se:
-

10.lipnja Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Semeljci
11.lipnja folklorna manifestacija „Kolo na Vrbaku“
13.lipnja Povorka do kapelice u Kešincima
17.lipnja Pužijada u Vrbici
19.lipnja Kup vatrogasno natjecanje u Semeljcima u organizaciji Vatrogasne zajednice
Općine Semeljci
II.

Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Općine Semeljci.

Klasa: 021-06/16-01/01
Ur.broj: 2121/07-1/16-1127
Semeljci, 10.05.2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing.v.r.

___________________
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Temeljem članka 58. Statuta Općine Semeljci(„Službeni glasnik Općine
Semeljci” br. 2/13.), Općinski načelnik Općine Semeljci donosi

ODLUKU
o osnivanju tijela za izradu Strategije upravljanja imovinomOpćine Semeljci za
razdoblje 2016.-2020. godine

Članak 1.
Osniva se radna skupina za izradu Strategije upravljanja imovinom Općine
Semeljci2016. godine.

Članak 2.
Za radnu skupinu za izradu Strategije upravljanja imovinom Općine Semeljci2016.
godine imenuju se:
-

Božica Čabrajac Bilandžić,
Ljiljana Lovrić-Rimac,
Zrinka Nakić Benc.

Članak 3.
Zadužuju se članovi radne skupine za pripremu i izradu, te praćenje provedbe
i realizacije Strategije upravljanja imovinom Općine Semeljciza razdoblje2016.-2020.
godine.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavi će se u Službenom
glasniku Općine Semeljci.

Klasa: 940-06/16-01/01
Ur.broj: 2121/07-2/16-1044
Semeljci, 02.05.2016. godine
Općinski načelnik
Grga Lončarević, v.r.

______________
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Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge(dalje:
Uredba) (Narodne novine, broj 26/15), članka 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba
sredstvima proračuna Općine Semeljci (Službeni glasnik Općine Semeljci, broj 2/16) te
članka 58.Statuta Općine Semeljci (Službeni glasnik Općine Semeljci, broj 2/13) Općinski
načelni Općine Semeljci donosi

ODLUKU
o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata
koje u 2016.godini provode udruge
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugamaza tekuće
donacije koje su se javile na Natječaj prijavu projekata udruga za 2016. godinu iz proračuna
Općine Semeljci objavljen 22. ožujka 2016. godine.
Članak 2.
U 2016.godini će se, u okviru ovog Natječaja,iz proračuna Općine Semeljci financirati
provedba programa i projekata koje organiziraju i provode udruge i to kako slijedi:
o Prioriteno područje 1. Javne potpore u sportu i rekreaciji u ukupnom iznosu od
195.000,00 kn, i to:

Naziv udruge
Iznos potpore
NK „Polet“ Semeljci
30.000,00
NK „Sloga“ Koritna
30.000,00
NK „Kešinci“ Kešinci
30.000,00
NK „Radnik“ Vrbica
20.000,00
NK „Naprijed“ Mrzović
20.000,00
LD „Zec“ Semeljci
10.000,00
LD Srndać Kešinci
10.000,00
LD „Orao“ Vrbica
10.000,00
Zajednica ŠRU
30.000,00
o Prioriteno područje 2. Javne potpore u kulturi u ukupnom iznosu od 110.000,00 kn, i
to:

Broj 7
Službeni glasnik
Stranica 23
___________________________________________________________________________

Naziv udruge
KUD „Lipa“ Semeljci
KUD „Vesela šokadija“
Koritna
KUD „Kešinci“ Kešinci
Tamburaški orkestar Općine
Semeljci
IPS „Semeljačke snaše“

Iznos potpore
45.000,00
15.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00

o Prioriteno područje 3. Javne potpore udrugama mladih u ukupnom iznosu od
20.000,00 kn, i to:
Naziv udruge
Udruga mladih „Krug“

Iznos potpore
20.000,00

o Prioriteno područje 4. Javne potpore u kulturi u ukupnom iznosu od 40.000,00 kn, i to:

Naziv udruge
Udruga za pomoć osobama s
invaliditetom „Duga“
Semeljci
Udruga roditelja „Sunce“
Mrzović

Iznos potpore
20.000,00

20.000,00

Članak 3.
Ova Oduka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Semeljci i na službenim stranicama Općine Semeljci

Klasa: 402-04/16-01/01
Ur.broj: 2121/07-2/16-1076
Semeljci, 04.05.2016. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Grga Lončarević, v.r.
_____________
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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

