ZAPISNIK
sa 16. sjednice Općinskog Vijeća održane dana 11. ožujka 2016.g.
u Vijećnici Općine u 20:00 h
Prisutni: A. Varga, D. Valečić, Ž. Mileusnić, G. Alavanja, Ž. Brajković, M. Dubravac, I.
Jerković, M. Grgić, D. Talan, Z. Hlatki
Odsutni: D. Lenče, R. Dabić, Z. Klimeš, Ž. Kanižaj
Ostali prisutni: J. Stjepanović – načelnik; S. Nehvatal – zamjenik načelnika ispred redova
češke nacionalne manjine; V. Pihir - zamjenik načelnika; T. Turbeki, S. Grgić; B. Zajec djelatnica na stručnom osposobljavanju
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća
2. Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 01.01-31.12.2015.g.
3. Izvršenje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 01.01.31.12.2015.g.
4. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Dežanovac za 2015.g.
5. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Dežanovac
6. Odluka o usvajanju financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Dežanovac
7. Aktualni sat
8. Razno
Gosp. Predsjednik pozdravlja sve prisutne te predlaže dnevni red koji se usvaja jednoglasno.
Predlaže da se na prvo mjesto dnevnog reda stavi točka 6. koju će objasniti zamjenik načelnika
ispred redova češke nacionalne manjine, Slavko Nehvatal, a koji će zbog održavanja
skupštine DVD-a Trojeglava, napustiti sjednicu.
1. Gosp. Nehvatal je obrazložio financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Općine Dežanovac za
2015.g. Obzirom da je Vatrogasna zajednica Općine Dežanovac korisnik sredstava Općinskog
proračuna, dužna je dati na uvid Općinskom Vijeću utrošak sredstava. Pregled primitaka i
izdataka za proteklu 2015.g. priložen je uz Odluku, gdje je utvrđen višak prihoda u iznosu od
17.728,26 kn.Gosp. Brajković se javlja za riječ te postavlja pitanje vezano uz navedeni višak.
S obzirom da je na prošloj sjednici Vijeća prisustvovao gosp. Rezler, koji je iznio svoje
nezadovoljstvo sa suradnjom između DVD-a Trojeglava i Općine, te izjavio kako mu je
Općina bila dužna podmiriti troškove boravka djece na ljetovanju, gosp. Brajkovića zanima
što je riješeno po tom pitanju. Da li je taj dug riješen ili će se podmiriti navedenim viškom
prihoda iz Vatrogasne zajednice? Gosp. Načelnik odgovara kako je problematika po tom
pitanju riješena još na prošloj sjednici. Štoviše, Vatrogasna zajednica ima pravo na 5%
izvornog prihoda te joj je zbog toga doznačeno više sredstava, kako prošle tako i ove god.
Dodaje kako je on svoju obvezu prema Vatrogasnoj zajednici uredno ispoštovao, novac je
doznačen Vatrogasnoj zajednici, a problem je vjerojatno nastao zbog loše organizacije. Gosp.
Predsjednik dodaje kako je prvotna situacija bila ta da djeca idu besplatno na ljetovanje, u
organizaciji sa školom. Nejasno je da se za besplatno ljetovanje ispostavlja račun. No bez
obzira na nastale probleme smatra kako smo ipak jedna o boljih Vatrogasnih zajednica koje se
održavaju i dobro djeluju.
Odluka o usvajanju izvješća Vatrogasne zajednice Općine Dežanovac daje se na usvajanje te
se usvaja jednoglasno.

2. Zapisnik sa 15. sjednice usvaja se jednoglasno.
3. Odluku o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture obrazložila je Tanja.
Program održavanja komunalne infrastrukture je za 2015. godinu planiran u iznosu od
481.030,00 kn izvršen je sa 401.251,74 kn, odnosno 83,42% godišnjeg plana. Program
održavanja komunalne infrastrukture usvaja se jednoglasno.
4. Odluku o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.
godinu obrazložila je Tanja. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2015. godinu planiran je u iznosu od 3.667.006,00 kn i izvršen je sa 3.427.982,00 kn, odnosno
93,48 % godišnjeg plana.
Gosp. Dubravac postavlja pitanje vezano za kanalizaciju. Da li novac dobiva izvođač radova?
Gosp. Načelnik odgovara kako Općina sufinancira izgradnju kanalizacije u visini 10%, te
kako sredstva nisu povučena sve dok izvođač ne izvrši svoje radove. Trenutno se moraju
spojiti tri precrpne stanice koje bi se spojile na pročistač, kako bi Općina mogla podnijeti
zahtjev za povrat sredstva, a onda bi se radovi nastavili postepeno.
Gosp. Dubravac dodaje kako to sa kanalizacijom ide jako sporo a i vodovod je završio prošle
godine a još nije u funkciji.
Gosp. Načelnik odgovara kako vodoprivreda, ne samo kod nas nego svugdje ima problem sa
izvođenjem radova. Prošle godine imali smo sastanak sa vodoprivredom gdje je dogovoreno
da će u lipnju ići tehnički pregled vodovoda, no međutim su rokove samo pomicali, a nije bilo
učinka. Dodaje kako je ponovno uputio dopis vezano za tehnički pregled, idući tjedan će se
održati sastanak pa će se znati više. Bitna je to stavka jer se ne može tehnički pregled obaviti
bez priključka na vodovod.. Mi smo i treći put produžili zahtjev za povrat sredstava do
30.06.2016. te se nadamo kako će i kanalizacija i vodovod biti uspješno riješeni kako bi mogli
povući sredstva iz EU. Općina je sa svoje strane poduzela sve korake kako bi se radovi završili
u roku. Nažalost, kasnimo zbog njihovih propusta, odnosno ne obavljanja poslova u zadanom
roku. Ukoliko se radovi ne izvrše, štetu će morati sanirati odgovorni za propuste.
Odluka o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture daje se na
usvajanje i usvaja se jednoglasno.
5. Odluku o izvršenju Plana gospodarenja otpadom obrazložila je Slađana. Temeljem Plana
gospodarenja otpadom Općine Dežanovac potrebno je donijeti izvješće o izvršenju Plana
gospodarenje otpadom. Ističemo da je u mjerama odvojenog prikupljanja otpadom u protekloj
2015.g. izvršena nabava komunalne opreme - po 11 spremnika za papir, staklo i PET
ambalažu. Nabavljeno je i 700 kanti za papir koje su predviđene za sva kućanstva. Nabava
komunalne opreme sufinancirana je iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u
visini 80% ukupne nabavne vrijednosti. Divlja odlagališta saniraju se prema proračunskim
mogućnostima Općine. Plan gospodarenja otpadom izvršen je sa 32.570,77 kn, a odnosi se na
ulaganje u sanaciju divljih odlagališta te sufinanciranje sanacije i zatvaranja komunalnog
odlagališta „Cerik“. Plan nabave komunalne opreme izvršen je sa 226.385,50 kn.
Odluka o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dežanovac daje se na usvajanje i
usvaja se jednoglasno.
6. Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi Općina je u obvezi donijeti Odluku o socijalnoj
skrbi. Donošenjem ove odluke Općina omogućava socijalno ugroženom stanovništvu
ostvarivanje određenih socijalnih prava kako bi ih se zaštitilo od socijalne isključenosti. Ovom
Odlukom propisuju se korisnici socijalne skrbi, prava iz socijalne skrbi, uvjeti i postupci za
ostvarivanje tih prava. Prava iz socijalne skrbi navedena su i obrazložena u odluci. Potrebno je
istaknuti kako je Općina u obvezi osigurati sredstva za ostvarivanje prava za troškove
stanovanja svim korisnicima zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu u visini 50%
iznosa zajamčene minimalne naknade, dok se ostala prava, osim prava na troškove ogrijeva
propisuju ovom Odlukom. Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi iz ove Odluke a
koja su propisana Zakonom, moraju se osigurati u Proračunu Općine dok se sredstva za ostala
prava utvrđena ovom Odlukom osiguravaju sukladno proračunskim mogućnostima Općine.
Gosp. Načelnik dodaje kako Općina sukladno Socijalnom programu izdvaja preko 100.000,00
kn za socijalno ugrožene osobe. U obvezi smo dati socijalno ugroženima određena prava ali
nažalost ne možemo utjecati na to tko može biti korisnik socijalne skrbi. Pozitivno je to što je
uveden rad za opće dobro te što korisnici zajamčene minimalne naknade ipak mogu odraditi tu

svoju naknadu, a ujedno i biti od koristi za lokalnu zajednicu odnosno doprinijeti Općini. Na
taj način je ipak uvedena određena kontrola korisnika.
Gosp. Predsjednik se slaže da je pomoć svakako potrebna onima koji su socijalno ugroženi.
Odluka o socijalnoj skrbi Općine Dežanovac daje se na usvajanje i usvaja se jednoglasno.
7. Gosp. Načelnik pozdravlja prisutne te ukratko obrazlaže događanja koja su u tijeku.
Pročistač je pri samom završetku. Dobili smo i konačnu situaciju koja je umanjena za oko
100.000 kn zbog nepravilnosti od strane izvođača. Priprema se priključak na vodovod, te
tehnički pregled.
Radovi na uređenju zgrade Općine su u tijeku. Projekt je sufinanciran od strane Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini 60% što znači 135.000,00 kn, a adaptira se
pročelje, krovište i stolarija.
Uz pomoć javnih radova koji su se odvijali u proteklim mjesecima uređena je i unutrašnjost
doma u G. Polju, Blagorodovcu i G. Sređanima, a uređivali su se i putevi dok je vrijeme
dopuštalo.
Otvoren je i poziv za iskaz interesa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU preko
kojeg možemo prijaviti dva projekta. Najvjerojatnije ćemo objediniti domove u jedan projekt
kao i prošle godine. Također i preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
možemo kandidirati one projekte koji imaju uporabnu dozvolu.
Gotovi su i projekti za tri mrtvačnice, imamo i građevinske dozvole pa ćemo te projekte
kandidirati preko ruralnog razvoja čije je financiranje 100%.
Gosp. Načelnik zahvaljuje prisutnima te daje vijećnicima riječ.
Gosp. Brajković postavlja pitanje kakve su šanse da se napravi staza na groblju? Gosp.
Načelnik odgovara da se priprema troškovnik i za stazu, što će se također kandidirati na
regionalni razvoj. No da bi mogli pristupiti pokretanju postupka za izgradnjom staze moramo
od biskupa dobiti suglasnost obzirom da je riječ o crkvenom zemljištu.
Gosp. Načelnik dodaje kako je sa župnikom postignut dogovor za parkiralište kod mrtvačnice
Dežanovac, nasipat će se kamen koji je uplaćen još prošle godine kako bi se riješio problem
mokrog i nepristupačnog terena. Vijećnici su diskutirali kako bi se problem oko parkirališta
riješio puno ranije da je to bivši župnik dozvolio.
Gosp. Dubravac dodaje kako bi trebalo zasaditi drvored i kroz groblje kao što je već nekada i
postojalo kako bi groblje u konačnici ljepše izgledalo, pa predlaže da se u proračunu planiraju
sredstva i za to. Gosp. Načelnik odgovara da ako kroz groblje bude napravljena staza neće biti
prostora za sadnjom čempresa, a koji bi predstavljali problem i za spomenike. Gosp. Dubravac
dodaje kako ne moraju biti čempresi, može biti i bilo koje drugo ukrasno bilje koje ne mora
imati formu, nego zasaditi gdje to bude bilo moguće. Gosp. Načelnik odgovara da će se urediti
ali prvo treba riješiti ono što je u planu.
Gosp. Brajković postavlja pitanje kakve su šanse da se udruzi umirovljenika omogući
telefonska linija. Gosp. Načelnik odgovara da je telefonska linija predviđena za te prostorije
odnosno pristup je dozvoljen, ali bi bio zajednički za udrugom dragovoljaca. Gosp. Brajković
se slaže sa tim, navodi kako udruga ima računalo te kako bi pristup bio od velike koristi.
Gosp. Načelnik odgovara kako postoji jedna slobodna linija koja bi se mogla aktivirati u tim
prostorijama.
Gosp. Dubravac predlaže gosp. predsjedniku da razgovara sa vijećnicima koji ne dolaze na
sjednice. Većinom su na sjednicama isti vijećnici. Trebalo bi ozbiljnije razgovarati sa
vijećnicima te ukoliko ne žele sudjelovati na sjednicama da prepuste mjesto drugima koji bi
dolazili i bili aktivniji.
Gosp. Predsjednik prihvaća prijedlog te se zahvaljuje svima prisutnima na uspješno održanoj
sjednici.
Sjednica je završila u 21:20 h.
Zapisničar
Slađana Grgić

Predsjednik
Antun Varga

