ZAPISNIK
sa 18. sjednice Općinskog Vijeća održane dana 26. kolovoza 2016.g.
u Vijećnici Općine u 20:00 h
Prisutni: A. Varga, D. Lenće, D. Valečić, Ž. Mileusnić, Z. Klimeš, G. Alavanja, Ž.
Brajković, I. Jerković, D. Talan, Z. Hlatki, M. Grgić
Odsutni:, R. Dabić, Ž. Kanižaj, M. Dubravac
Ostali prisutni: J. Stjepanović – načelnik; T. Turbeki, S. Grgić; B. Zajec, M. Klika djelatnice na stručnom osposobljavanju
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća
2. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna na dan 30.06.2016.g. i usvajanje
- Izvršenje Programa javnih potreba u športu Općine Dežanovac za 01.01.-30.06.2016.g.
- Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Dežanovac za 01.01.30.-06.2016.g.
- Izvršenje Socijalnog programa Općine Dežanovac za 01.01.-30.06.2016.g.
- Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Dežanovac za 01.01.30.06.2016.g.
- Izvršenje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Dežanovac
za 01.01.-30.06.2016.g.
3. Odluka o usvajanju Izvješća o korištenju tekuće proračunske rezerve za razdoblje siječanj lipanj 2016. godine
4. Analiza o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Dežanovac za 2015.godinu
5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dežanovac
u 2016. godini
6. Aktualni sat
Gosp. Predsjednik pozdravlja sve prisutne te predlaže dnevni red koji se usvaja jednoglasno.
1. Zapisnik sa 17. sjednice usvaja se jednoglasno.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna obrazložila je Tanja.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastoji se od općeg i posebnog djela. Opći dio od
prihoda i rashoda i računa financiranja, a posebni dio od izvještaja po organizacijskoj,
ekonomskoj i programskoj klasifikaciji. Prihodi od poslovanja izvršeni su 2.027.287 kn,
prihodi od prodaje nefinancijske imovine 11.276 kn. Rashodi poslovanja izvršeni su 1.038.034
kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa 658.695 kn. Za razdoblje od 01.01. do
30.06.2016. ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 341.834 kn, donesen manjak iz
2015. godine od 626.569 kn, dodani izdaci za financijsku imovinu i zaduživanja u iznosu od
113.656 kn te višak prihoda i primitaka za razdoblje od 01.01 – 30.06.2016. godine iznosi
228.178 kn. Manjak za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 398.391 kn. Izvještaj o
zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala, Izvještaj o korištenju tekuće proračunske
rezerve i Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka sastavni su dio
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Dežanovac na dan 30.06.2016. godine.
Programa javnih potreba u športu Općine Dežanovac za isto razdoblje izvršen je sa 50% od
ukupnog godišnjeg plana od 39.000,00 kn, program javnih potreba u kulturi sa 35,66 % od
ukupnog plana od 462.000,00 kn, socijalni program Općine Dežanovac sa 13,76% od ukupnog
godišnjeg plana od 21.886,19 kn. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture izvršen je sa 4,31 % od ukupnog plana od 1.509.405,00 kn, a program
održavanja komunalne infrastrukture sa 35,70 % ukupnog plana od 624.700,0 kn.

Gosp. Valečić daje prigovor na izvršenje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, mali postotak izvršenosti. Gosp. načelnik odgovara kako je to tako zbog toga
što smo počeli sa otplatom kredita za pročistač otpadnih voda, ali u narednom razdoblju tj.
polugodištu planiraju se veća ulaganja, posebice namještaja za domove, te unutarnje uređenje.
Glasanje jednoglasno. Usvojen godišnji obračun i izvršenje programa za razdoblje od siječnja
do lipnja 2016. godine.
3. Odluku o usvajanju Izvješća o korištenju tekuće proračunske rezerve za razdoblje siječanjlipanj 2016.g. obrazložila je Tanja. Izvješće je sastavni dio polugodišnjeg obračuna.
Proračunska rezerva iskorištena u iznosu od 1.000,00 kn i to kao donacija Župi Sv. Bartola
Dežanovac prema odluci načelnika. Glasanje: jednoglasno. Donesena Odluka o usvajanju
izvješća o korištenju tekuće proračunske rezerve za razdoblje siječanj-lipanj 2016.godine.
4. Analizu stanja zaštite i spašavanja na području Općine Dežanovac obrazložio je Slavko
Nehvatal. Analizom je utvrđeno slijedeće stanje: tokom prošle godine nismo imali aktivnosti
pa nisu bile aktivirane postrojbe civilne zaštite kao ni stožer zaštite i spašavanja. U proračunu
Općine Dežanovac za 2016. godinu osigurano je 52.000,00 kuna te je previđeno daljnje
opremanje Vatrogasne zajednice i pripadajućih DVD-a te opremanje postrojbe civilne zaštite.
Analiza stanja zaštite i spašavanja daju se na usvajanje i usvajaju se jednoglasno.
5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dežanovac
u 2016. godini obrazložio je Slavko Nehvatal. Općina Dežanovac ima ustrojen stožer zaštite i
spašavanja. Za 2016.g. u proračunu Općine Dežanovac planirano je 290.000 kn, od toga za
civilnu zaštitu 17.500 kn; za vatrogastvo 202.500 kn i za udruge građana od važnosti za zaštitu
i spašavanje 70.000 kn.
Smjernice se daju na usvajanje i usvajaju se jednoglasno.
6. 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 i jedan na
Ministarstvo graditeljstva ali nažalost nismo ni jedan prošli. Smatram da je razlog tome
nesastavljena Vlada.
Na ruralni razvoj smo uputili troškovnik za sekundarni vod kanalizacije. Čekamo da se izradi
strateški dokument Općine Dežanovac koji je temelj za prijavu ovog projekta.
Planira se daljnji nastavak uređenja unutrašnjosti domova sa djelatnicima javnih radova koji
su radom započeli u srpnju. Prvi na redu bi bio dom u Trojeglavi, krenulo bi se sa unutarnjim
uređenjem, a ukoliko se otvori natječaj dom bi kandidirali na ruralni razvoj za uređenje
stolarije i fasade.
Naručeni su stolovi i stolice za dva doma. U rezervi je još 50 stolica i 6 stolova koje planiramo
dodijeliti za dom u Ivanovom Polju dio a dio je predviđen za općinu.
Ovaj tjedan smo imali kontrolu iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju, nismo imali nekih prigovora pa očekujemo, ukoliko sve bude u redu, da bi do kraja
rujna mogli dobiti povrat sredstava te bi tako zatvorili kredit.
Što se tiče pročistača, dodatno je sredstvima iz proračuna Općine financirana izgradnja
trafostanice u iznosu od cca 170.000,00 kuna kao i priključak na vodovod u iznosu od
16.877,28 kuna.
Uspjeli smo riješiti priključak na kanalizaciju. Ugovor su potpisali Osnovna škola, župni ured,
caffe bar Zig te Općina. U pripremi je još oko 40 zahtjeva za priključak. U tijeku je
postavljanje pumpe i priključak na elektroinstalaciju kod Fridriha tako da bi se i na toj dionici
uskoro mogao vršiti priključak. Do kraja 10. mjeseca obećano je izvršenje svih radova kao bi
kanalizacijski sustav bio u funkciji.
Što se tiče strategije razvoja, izrada je u tijeku. 01. rujna održava se II. radionica na koju se
pozivaju svi kako bi sudjelovali u na aktivnostima. Tema radionice je diskusija, analiza,
prijedlozi i projekti.
Gosp. Grgić postavlja pitanje vezano za kanalizaciju, da li je završena I. faza kanalizacije?
Problem stvaraju oborinske vode, da li idu u kanalizacijski sustav? Gosp. Načelnik odgovara
kako je prva faza završena, te da su oborinske vode obuhvaćene u kanalizaciji. Gosp. Valečić

tvrdi kako oborinske vode nisu obuhvaćene u projektu kanalizacije, te je mišljenja da je možda
u međuvremenu došlo do izmjene projekta ako gosp. načelnik tvrdi da jesu. Gosp. Načelnik
odgovara kako projekt nije mijenjan te kako otpočetka u projektu stoji da oborinske vode idu u
kanalizaciju.
Gosp. Valečić postavlja pitanje gosp. Nehvatalu vezano za vatrogastvo. Iznosi kako se za
vatrogastvo na području Općine Dežanovac jako slabo čuje, ništa se ne dešava po tom pitanju,
nema vježbi, nemam sastanaka, primjećuje da je i proračunom predviđeno duplo manje novca
predviđeno. Gosp. Nehvatal odgovara: što se tiče Vatrogasne zajednice Općine Dežanovac
trenutno su u izradi statuti, neki DVD-i ih imaju završene, neki su izradi. Što se tiče združene
vježbe, po novom zakonu svi DVD-i i institucije koje planiraju neke vježbe vezano za
vatrogastvo i civilnu zaštitu trebaju tražiti suglasnost državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Proces odobravanja je da se godinu dana unaprijed traži odobravanje združene vježbe. Što se
tiče financiranja smatram da je u granicama općinskog proračuna, te da je zadovoljen
minimum od 5% koji je po proračunu predviđen. Inspektor za vatrogastvo dao je suglasnost
što se tiče financiranja da je to u redu.
Gosp. Predsjednik se zahvaljuje svima prisutnima na uspješno održanoj sjednici.

Sjednica je završila u 21:15 sati.

Zapisničar
Slađana Grgić

Predsjednik Općinskog vijeća
Antun Varga

