ZAPISNIK
sa 17. sjednice Općinskog Vijeća održane dana 3. lipnja 2016.g.
u Vijećnici Općine u 20:30 h
Prisutni: A. Varga, D. Lenče, Ž. Mileusnić, Ž. Kanižaj, G. Alavanja, Ž. Brajković, M.
Dubravac, I. Jerković, D. Talan, Z. Hlatki
Odsutni: R. Dabić, Z. Klimeš, D. Valečić, M. Grgić
Ostali prisutni: J. Stjepanović – načelnik; V. Pihir - zamjenik načelnika; T. Turbeki, S.
Grgić; B. Zajec, M. Klika - djelatnice na stručnom osposobljavanju
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća
2. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna na dan 31.12.2015.g. i usvajanje
- Izvršenje Programa javnih potreba u športu Općine Dežanovac za 01.01.-31.12.2015.g.
- Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Dežanovac za 01.01.31.-12.2015.g.
- Izvršenje Socijalnog programa Općine Dežanovac za 01.01.-31.12.2015.g.
3. Odluka o usvajanju Izvješća o korištenju tekuće proračunske rezerve za 2015.g.
4. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
5. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Dežanovac
6. Aktualni sat
Gosp. Predsjednik pozdravlja sve prisutne te predlaže dnevni red koji se usvaja jednoglasno.
1. Zapisnik sa 16. sjednice usvaja se jednoglasno.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna obrazložila je Tanja. Godišnji izvještaj o izvršenju
proračuna sastoji se od općeg i posebnog djela. Opći dio od računa prihoda i rashoda i računa
financiranja, a posebni dio od izvještaja po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj
klasifikaciji. Uz izvještaj dostavljeno je Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu
novca i kapitala, Izvršenje Programa javnih potreba u športu Općine Dežanovac, Izvršenje
programa javnih potreba u kulturi i Izvršenje socijalnog programa Općine Dežanovac za 2015.
godinu. Izvršenje za 2015. godinu: Prihodi od poslovanja 3.931.544,59 kn od godišnjeg plana
5.193.504,00 kn. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 61.762,67 kn od godišnjeg plana
71.500,00 kn. Rashodi poslovanja 2.112.250,08 kn od godišnjeg plana 2.464.090,00 kn.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.962.609,92 od godišnjeg plana 4.260.206,00 kn.
Ostvaren je manjak prihoda i primitaka od 2.081.552,74 kn, dodani primici od financijske
imovine i zaduživanja od 2.222.246,55 kn te ukupan rezultat poslovanja za 2015. godinu je
višak prihoda i primitaka od 140.694 kn. Iz 2014. godine prenosi se manjak prihoda i
primitaka u iznosu od 767.263 kn. Višak prihoda i primitaka iz 2015. godine koristit će se za
pokriće dijela manjka iz prijašnjih godina, te manjak prihoda i primitaka za pokriće u
sljedećem izvještajnom razdoblju iznosi 626.569 kn.
Ukupan program športa izvršen je sa 86,26% odnosno 33.640 kn od planiranih 39.000 kn.
Program kulture izvršen je sa 87,05% odnosno 490.955,25 kn od planiranih 564.000,00 kn.
Ukupan socijalni program izvršen sa 69,64% odnosno 68.314,74 kn od planiranih 98.100,00
kn. Glasanje jednoglasno. Usvojen godišnji obračun i izvršenje programa za 2015. godinu.

3. Odluku o usvajanju Izvješća o korištenju tekuće proračunske rezerve za 2015.g. obrazložila je
Tanja. U 2015. godini tekuća proračunska rezerva planirana je 15.000 kn, a ostvarena 2.500,00
kn. Ostvaren je u slijedeće namjene:dana 12.02.2015. - po odluci načelnika (KLASA:42102/15-01/01,URBROJ:2111-03-02-15-2 od 10. veljače 2015. godine) - donacija Udruzi
umirovljenik Općine Dežanovac za nabavu stolica u iznosu od 1.500,00 kn i dana 12.02.2015.
- po odluci načelnika (KLASA:421-02/15-01/01,URBOJ:2111-03-02-15-4 od 11. veljače
2015. godine) – donacija Baptističkoj crkvi „Betanija Golubinjak za uređenje crkve 1.000,00
kn.
Izvješće je sastavni dio godišnjeg obračuna za 2015. godinu. Glasanje: jednoglasno. Donesena
Odluka o usvajanju izvješća o korištenju tekuće proračunske rezerve za 2015. godinu.
4. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu propisana je obveza općinskih vijeća da za svoje
područje propiše potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera
nanijelo štetu polj. zemljištu i onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, kao i
mjere za uređivanje i održavanje polj. rudina. Na temelju čl. 4 Zakona o polj. zemljištu,
ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o agrotehničkim mjerama kojima se propisuju
agrotehničke mjere kojima su vlasnici i ovlaštenici polj. zemljišta dužni polj. zemljište
obrađivati ne umanjujući njegovu vrijednost. U skladu s istim jedinice lokalne samouprave u
obvezi su donijeti odluku o agrotehničkim mjerama. Također su dužne nadzirati provođenje
agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje polj. rudina te podnositi Agenciji za
poljoprivredno zemljište izvješće o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama svake godine za
prethodnu godinu. Ovom odlukom predlažu se potrebne agrotehničke mjere, mjere za
utvrđivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na polj. zemljištu,
nadzor i kaznene odredbe a sve u svrhu njegove zaštite kao i sprečavanje nastanka štete i
smanjivanja ili onemogućavanja polj. proizvodnje na polj. zemljištu. Također ovom odlukom
definiraju se prava i obveze vlasnika ili ovlaštenika polj. zemljišta kao i kaznene mjere u
slučaju ne pridržavanja mjera.
Gosp. Dubravac javlja se za riječ i govori kako će ovom odlukom vlasnici polj. zemljišta imati
velike odgovornosti i obveze, posebice što se tiče poljskih putova i održavanja međa što
svakako smatra ispravnim i korektnim.
Gosp. Brajković skreće pažnju na put u G. Dežanovcu koji je potpuno uništen a kojeg su
uništili privatni šumari. Mještani koji se koriste tim putom su ogorčeni i ljuti, odgovornom
smatraju općinu. Gosp. Načelnik kako je svatko tko uoči takvo uništavanje i neodgovorno
ponašanje pozvan prijaviti počinitelja u općinu kako bi se na vrijeme moglo reagirati i kazniti
počinitelja. Dodaje kako to nije samo problem u G. Dežanovcu nego u cijeloj općini. Ovom
odlukom propisane su kaznene odredbe koje će s provoditi za sve one koji se ne budu
pridržavali navedenih mjera.
Odluku se daje na usvajanje i usvaja se jednoglasno.
5. Gosp. Načelnik pozdravlja prisutne te ukratko iznosi izvješće o radu za proteklo razdoblje.
Kao i proteklih godina bazirali smo se na projekte koji se sufinanciraju preko EU Fondova.
Prijavljena su dva projekta na Ministarstvo regionalnog razvoja i Fondova EU. Na
Ministarstvo graditeljstva smo nedavno prijavili projekt izgradnje mrtvačnice u Golubinjaku.
Kad se otvori natječaj na Fondu za zaštitu okoliša prijavit ćemo dom u Trojeglavi.
Planira se daljnji nastavak uređenja domova posebice u G. Dežanovcu i Trojeglavi.
Tehnički pregled za pročistač je obavljen prošli tjedan, potrebno je bilo ishoditi mišljenje
glavnog projektanta na izvedbeni projekt, tako da bi uporabna dozvola trebala biti kroz idući
tjedan. Kanalizacija je priključena na pročistač, a do kraja mjeseca već bi se mogao vršiti
priključak mještana.
Uloženo je oko 250 kubika kamena za uređenje parkirališta kod crkve Sv. Bartola u
Dežanovcu. U suradnji sa V. Babićem i S. Lukić ishodili smo donaciju za još cca. 100 kubika
kamena za Svetinju u Kreštelovcu. Izražava zadovoljstvo sa suradnjom sa župnikom.
Također je doniran crijep za župni ured u visini cca. 8.000 kuna.
Izrada Strategije razvoja Općine Dežanovac kandidirana je još prošle godine na ruralni razvoj.
Nedavno smo dobili Odluku o dodjeli sredstava u visini cca. 86.000 kuna. Sufinanciranje

izrade Strategije razvoja je 100%. Sljedeći korak je održavanje radionica kojima će
prisustvovati poljoprivrednici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, firme, obrti, škola i
ostali, dakle svi oni koji u sljedećih 5 godina planiraju raditi projekte koji će biti sufinancirani
od strane EU. Planovi će se unositi u Strategiju razvoja, gdje će se prilikom prijava n EU
Fondove voditi računa koji su projekti obuhvaćeni strategijom te ostvariti dodatne prednosti.
Napravljen je tehnički pregled za vodovod, u 7 mjesecu planira se nastavak radova na
vodovodu.
Gosp. Predsjednik prihvaća se zahvaljuje svima prisutnima na uspješno održanoj sjednici.
Sjednica je završila u 21:30 h.
Zapisničar
Slađana Grgić

Predsjednik
Antun Varga

