ZAPISNIK
sa 15. Sjednice Općinskog Vijeća održane dana 18. prosinca 2015.g.
u Vijećnici Općine u 19:00 h
Prisutni: A. Varga, Ž. Mileusnić, Z. Klimeš, Ž. Kanižaj, G. Alavanja, Ž. Brajković, D. Talan,
D. Lenće, Z. Hlatki, R. Dabić, I. Jerković, M. Grgić, M. Dubravac,
Odsutni: R. Dabić, D. Valečić
Ostali prisutni: J. Stjepanović – načelnik; S. Nehvatal – zamjenik načelnika ispred redova
češke nacionalne manjine; V. Pihir - zamjenik načelnika; T. Turbeki, S. Ilinović; R. Rezler
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
2. II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dežanovac za 2015. g.
- II. Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2015.g.
- II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g.
- I. Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Dežanovac za 2015.g.
- I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2015.g.
- II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Dežanovac za 2015.g.
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Dežanovac za 2015.g.
4. Proračun Općine Dežanovac za 2016.g. i projekcije za 2017. i 2018. godinu
- Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.
- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g.
- Program javnih potreba u kulturi Općine Dežanovac za 2016.g.
- Socijalni program Općine Dežanovac za 2016.g.
- Program javnih potreba u športu za 2016.g.
- Plan razvojnih programa Općine Dežanovac za razdoblje 2016. i projekcije za 2017. i
2018.g.
- Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016.g.
- Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
za 2016.g
5. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dežanovac za 2016.g.
6. Odluka o visini naknade za dodjelu novog grobnog mjesta i visini godišnje naknade za
održavanje groblja
7. Odluka o određivanju operativnih snaga sustava zaštite i pravnih osoba od interesa za Sustav
civilne zaštite na području Općine Dežanovac
8. Aktualni sat
9. Razno
Gosp. Predsjednik pozdravlja sve vijećnike, načelnika, zamjenike načelnika, djelatnike Općine
i gosp. Rezlera te predlaže dnevni red koji se usvaja jednoglasno.
Prije početka dnevnog reda gosp. Rezler traži riječ kako bi kao zapovjednik Vatrogasne
zajednice i predsjednik DVD-a Trojeglava iznio svoje nezadovoljstvo u suradnji s Općinom. Gosp.
Rezler ukratko obrazlaže djelovanje Vatrogasne zajednice i DVD-a, posebice aktivnosti mladeži
unutar DVD-a. Za svoje uspjehe mladež DVD-a svake godine nagrađivana je odlaskom djece na
ljetovanje u Fažanu, pa tako i ove god. No, zbog nemogućnosti odlaska u ponuđenom terminu bivši

ravnatelj škole u Dežanovcu ponudio je besplatan boravak djece na školskom odmaralištu u Tkonu.
Dogovoreno je da će Načelnik platiti troškove za hranu. Nakon mjesec dana na račun Vatrogasne
zajednice došao je račun od 6.500 kuna. Gosp. Rezler smatra da je to za Vatrogasnu zajednicu veliki
trošak. Također je nadodaje kako je DVD Trojeglava ove godine slavila 130. obljetnicu postojanja.
Također je dogovoreno da će Općina donirati 10.000 kuna. Proslava je odrađena, međutim kad je
trebalo financirati DVD do danas nije dobio ništa kako od Vatrogasne zajednice BBŽ tako ni od
Općine. Izražava nezadovoljstvo, te ne vidi svrhu rada i truda.
Gosp. Načelnik odgovara kako je prošle god uredno financiran odlazak djece u Fažanu. Nadodaje
kako je na račun Vatrogasne zajednice uplaćeno čak 3.000 kuna više. I ove god. je na račun
Vatrogasne zajednice uplaćeno 34.000 kuna. Novac je namijenjen i za odlazak u Fažanu. No međutim
organizacija sa školom se vršila bez njegova znanja te smatra da bez njegova znanja ne treba platiti
nešto u što nije bio upućen. Što se tiče obljetnice tažena je zastava u zamjenu za 10.000 kuna. Zastava
je kupljena. Gosp. Načelnik odgovara kako novac ne može isplatiti kad DVD nema otvoren žiroračun,
htjelo se uplatiti na Vatrogasnu zajednicu, no gosp. Rezler je odbio. Kad se žiroračun otvori novac će
se moći uplatiti. Također su komunalni radnici sudjelovali u košnji i čišćenju okoliša oko doma. Gosp.
Načelnik smatra da ga se nepravedno optužuje, te kako nije bilo potrebe za ovakvim nastupom i
prekidom sjednice. Gosp. Rezler htio je iznijeti svoje mišljenje pred vijećnicima.
Gosp. Predsjednik prekida raspravu koja je ionako narušila tijek sjednice te predlaže da se pređe na
dnevni red.
1. Zapisnik sa 14. sjednice usvaja se jednoglasno.
2. II. izmjene i dopune proračuna Općine Dežanovac za 2015. godinu smanjuju planirane prihode sa
9.414.552 kn za 4.149.548 kn i iznose 5.265.004 kn. Rashodi i izdaci smanjuju se za 691.245 kn i
iznose 6.724.256 kn. Manjak prihoda i rashoda iz prijašnjeg razdoblja u iznosu od 767.263 kn
pokriva se planiranim prihodima. Prihodi poslovanja smanjuju se za 4.149.848 kn i iznose
5.193.504 kn. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se za 300 kn i iznose 71.500
kn. Rashodi poslovanja smanjuju se za 344.945 kn i iznose 2.464.090 kn. Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine smanjuju se za 346.400 kn i iznose 4.260.206 kn. Izdaci za financijsku
imovinu smanjuju se za 3.458.303 kn i iznose 150.000 kn.
II. izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2015.godinu smanjuje se za 48.800 kn i iznosi 3.667.006 kn. II. izmjena i dopuna Programa
održavanja komunalne infrastrukture Općine Dežanovac za 2015. godinu smanjuje se za 185.770
kn i iznosi 481.030 kn. I. izmjena i dopuna socijalnog programa Općine Dežanovac za 2015.
godinu smanjuje se za 96.900 kn i iznosi 98.100 kn. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba
u kulturi Općine Dežanovac za 2015.godinu smanjuje se za 72.000 kn i iznosi 564.000 kn. U
skladu sa izmjenom proračuna donosi se II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2015.
II. Izmjena Proračuna Općine Dežanovac sa predočenim programima dana je na usvajanje.
Jednoglasno usvojeno.
3. Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Dežanovac za 2015. godinu
mijenja se čl.8. i glasi: sredstva za otplatu dugoročnog kredita u 2015. godini ne planiraju se, već
se prenose u 2016.godinu gdje će biti osigurana realizacijom sredstava IPARD programa, Mjera
301. "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture". Jednoglasno usvojeno. Donesena Odluka.
4. Proračun Općine Dežanovac za 2016. godinu planira se u visini od 8.407.022 kn, procjene za
2017. iznose 4.102.160 kn, a procjene za 2018. godinu iznose 3.358.535 kn. Prihodi poslovanja
za 2016. godinu planiraju se u iznosu od 8.135.822 kn, prihodi od nefinancijske imovine 71.200
kn. Rashodi poslovanja za 2016.g. planiraju se u iznosu od 2.451.014 kn, rashodi za nabavu
nefinancijske imovine u iznosu od 2.297.014 kn i otplatu zajmova od 3.658.303 kn. U posebnom
djelu proračuna rashodi i izdaci od 8.407.022 kn dijele se u razdjele, glave, programe i aktivnosti.
Isto tako u Posebnom dijelu proračuna sadržani su i svi programi propisani Zakonom o
proračunu.

Posebni dio proračuna sastoji se od tri razdjela:
1. Predstavnička tijela Općine i mjesna samouprava (planirano111.000 kn)
2. Izvršno tijelo Općine (plan 348.600 kn)
3. Jedinstveni upravni odjel (plan 7.947.422 kn).
Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu planiran je u
visini 1.509.405 kn. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016g. planira se u visini
od 624.700 kn. Socijalni program u kulturi za 2016. godinu iznosi 159.000 kn. Program javnih
potreba u kulturi za 2016. godinu iznosi 462.000 kn. Program javnih potreba u športu Općine
Dežanovac za 2016. godinu iznosi 39.000 kn. Plan razvojnih programa Općine Dežanovac sadrži
ciljeve i prioriteta razvoja općine Dežanovac povezane sa programskom i organizacijskom
klasifikacijom proračuna Općine Dežanovac za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i
2018.godinu.
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu planira se prihod od šumskog
doprinosa u iznosu od 60.000 kn. Ostvaren prihod utrošit će se za financiranje izgradnje
komunalne infrastrukture sukladno Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Dežanovac u 2016. godini.
Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za
2016. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava naknade namijenjena za
poboljšanje infrastrukture i opremljenosti pojedinih područja općine Dežanovac prema Programu
izgradnje objekata uređaja i komunalne infrastrukture. Prihodi u visini od 30 % prikupljenih
sredstava naknade planiran je u Proračunu Općine Dežanovac u visini od 100.000 kn.
Izvršeno glasanje: jednoglasno. Donesen Proračun Općine Dežanovac za 2016. godinu i
projekcije za 2017. i 2018. godinu sa pripadajućim programima.
5. Odluka o izvršavanju proračuna za 2016. godinu utvrđuje strukturu prihoda, primitaka, rashoda i
izdataka te izvršenje proračuna. Isto tako njegovo zaduživanje, ovlasti načelnika te prava i
obaveze korisnika proračunskih sredstava. Glasanje: jednoglasno donesena Odluka
6. Gosp. Načelnik daje na raspravu Odluku o visini godišnje grobne naknade koja bi za sve
korisnike bila jednaka. Godišnju grobnu naknadu plaćaju samo vanjski korisnici, dok je za
unutarnje korisnike održavanje groblja uračunato u komunalnu naknadu. Obveza je lokalne
samouprave da donese Odluku kojom bi cijena za sve korisnike bila jednaka. Gosp. Načelnik
dodaje kako je tu Odluku trebalo donijeti prije 3 godine. Vijećnici su suglasni kako je to samo
dodatni namet te da se to ne bi trebalo uvoditi, izražavaju nezadovoljstvo. Zakonska je to obveza,
dodaje Načelnik, te napominje kako sve okolne Općine već imaju takvu Odluku. Cijena je
individualna za svaku općinu. Vijećnici se slažu kako se ne možemo uspoređivati sa drugim
općinama te ne temelju toga određivati cijenu. Gosp. Lenće postavlja pitanje koja je onda svrha
plaćanja komunalne naknade. Gosp. Načelnik odgovara kako se po zakonu održavanje groblja
više ne može financirati iz komunalne naknade. Gosp. Predsjednik predlaže visinu naknade u
iznosu od 45 kuna. Gosp. Kanižaj dodaje kako se ta cijena može korigirati te da može biti i niža.
Gosp. Grgić predlaže da se odrede različite visine za vanjske i unutarnje korisnike. Gosp.
Načelnik odgovara kako to nije zakonski ispravno. Gosp. Grgić dodaje kako će to biti preveliki
izdaci za mještane, ako se još u obzir uzmu izdaci za vodu i kanalizaciju koji će uslijediti. Sve
više mještana se iseljava, a oni koji ostaju stariji su i teško će to moći podmirivati. Gosp.
Brajković dodaje kako se problem javlja kod starijih mještana koji imaju jako male mirovine a
moraju plaćati za nekoliko grobnih mjesta. I gosp. Brajković se slaže kako bi cijene trebale biti
različite. Gosp. Načelnik odgovara kako su naša groblja dosta uredna, kose se i po nekoliko puta
godišnje, i trebalo bi se plaćati. Gosp. Kanižaj dodaje da bi cijena od 30 kuna bila prihvatljiva.
Gosp. Talan dodaje da je i 45 kuna u redu. Gosp. Dubravac se slaže da se odluka donese, te
dodaje kako se onda prilikom podjele uplatnica treba ljudima objasniti kako je to zakonska

obveza a nipošto odluka vijećnika za uvođenjem te obveze. Gosp. Pihir dodaje kako je to trajna i
stalna imovina s kojom raspolaže vlasnik a ne Općina, nasljedna je i ne gubi se pravo vlasništva
sve dok se to uredno plaća. Znači plaćalo bi se održavanje grobnog mjesta koje ostaje u vlasništvu
korisnika. Za visinu održavanja grobnog mjesta daje se na prijedlog cijena od 30 kuna.
Odluka se daje na glasanje i usvaja se jednoglasno.
7. Odluku o određivanju operativnih snaga sustava zaštite i pravnih osoba od interesa za Sustav
civilne zaštite na području Općine Dežanovac obrazložio je gosp. Nehvatal. Ovom odlukom
definirane su operativne snage, udruge i pravne osobe od interesa za Sustav civilne zaštite na
području Općine Dežanovac. Državna uprava za zaštitu i spašavanje dala je suglasnost na
prijedlog navedene odluke. Odluka se daje na glasanje, i usvaja se jednoglasno.
8. Gosp. Načelnik pozdravlja sve prisutne, izražava zadovoljstvo radom u ovoj godini i zaključuje
kako je ovo bila uspješna godina. Kroz rebalans proračuna moglo je se čuti što se sve radilo u
općini. Najviše se ulagalo u domove. Tako je uređen prednji dio doma u I. Polju i G. Dežanovcu,
vrši se uređenje unutrašnjosti doma u Kreštelovcu. Za dom u Trojeglavi napravljen je projekt za
sanaciju fasade čija ukupna vrijednost iznosi 500.000 kuna, od čega troškovi projekta iznose
36.000 kuna. Napravljen je i projekt za zgradu Općine i dom u G. Dežanovcu. Obzirom da G.
Dežanovac nema sređen vlasnički list, Općina će ulagati vlastita sredstva za uređenje
unutrašnjosti uz pomoć javnih radova. Uređeni su i domovi u G. Polju i G. Sređanima. Projekt je
financiran preko MRRFEU u iznosu od 328.000 kuna, odnosno učešćem od 90% dok je naše
učešće iznosilo 10%. Završena je i LED rasvjeta u Blagorodovcu koja je financirana preko
Ministarstva gospodarstva sa učešćem od 60%, a našim 40%. Ukupno smo za sve projekte ove
godine iz Ministarstava i Fondova EU povukli oko 600.000 kuna.
Projekt pročistač otpadnih voda je gotov, čeka se konačna situacija. Idući tjedan očekujemo i
izvedbeni projekt kako bi se mogao izvršiti pregled. Obzirom na kašnjenje, morali smo produžiti
zahtjev za isplatom sredstava sa novim rokom 30.06.2016.g.
Vodovod je napunjen i očišćen, čekamo još tehnički pregled koji će biti iduće godine kad bi se
već mogli vršiti priključci. Priključci za vodovod i kanalizaciju s ne bi trebali naplaćivati zato što
projekte financira EU. Gosp. Načelnik izražava želju kako bi volio da se na kanalizaciju priključe
sva kućanstva kako bi projekt zaživio te kako bi se smanjilo zagađivanje okoliša.
Gosp. Načelnik je poželio svima sretan Božić i uspješnu Novu godinu te pozvao sve prisutne na
prigodni Božićni domjenak.
Gosp. Predsjednik zahvaljuje svima te je također poželio sretan Božić i uspješnu Novu godinu.
Sjednica završila u 21:00 h
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