ZAPISNIK
sa 13. Sjednice Općinskog Vijeća dana 10. srpnja 2015.g.
u Vijećnici Općine u 19:30 h
Prisutni: A. Varga, D. Valečić, Ž. Mileusnić, Z. Klimeš, Ž. Kanižaj, G. Alavanja, Ž.
Brajković, M. Dubravac, M. Grgić, D. Talan, Z. Hlatki
Odsutni: D. Lenće, R. Dabić, I. Jerković
Ostali prisutni: J. Stjepanović – načelnik; S. Nehvatal – zamjenik načelnika; T. Turbeki, S.
Ilinović; A. Župljanin – djelatnica na stručnom osposobljavanju;
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 11. i 12. sjednice Općinskog vijeća
2. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 31.12.2014.godine
- Izvršenje Programa javnih potreba u športu Općine Dežanovac za 01.01.31.12.2014.g.
- Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Dežanovac za 01.01.31.12.2014.g
- Izvršenje socijalnog programa Općine Dežanovac za 01.01.-31.12.2014.g.
3. Odluka o usvajanju Izvješća o korištenju tekuće proračunske rezerve za 2014.g.
4. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Dežanovac za 2015.g.
- I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015.g.
- I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g.
- I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Dežanovac za 2015.g.
5. Zaključak o Prostornom planu Bjelovarsko - bilogorske županije
6. Odluka o imenovanju urednika Službenog glasnika Općine Dežanovac
7. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Dežanovac
8. Odluka o komunalnoj naknadi
9. Odluka o upravljanju grobljima na području Općine Dežanovac
10. Razno
11. Aktualni sat
Gosp. Predsjednik pozdravlja prisutne te predlaže dnevni red koji se usvaja jednoglasno.
1. Zapisnik sa 11. i 12. 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, izvršenje programa javnih potreba u športu Općine
Dežanovac, izvršenje programa javnih potreba u kulturi i izvršenje socijalnog
programa Općine Dežanovac za 2014. godinu. Izvršenje za 2014. godinu: Prihodi

od poslovanja 3.470.306 k ili 99% plana 3.496.800 kn. Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine 23.490 kn ili 31% plana 75.403 kn. Rashodi poslovanja
2.535.686 kn ili 113% plana 2.253.600 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine 2.338.553 ili 76% plana 3.061.940 kn. Ostvaren je manjak prihoda i
primitaka od 1.380.443 kn, donesen manjak prethodnih godina 556.662 kn, dodani
izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iz 2014.godine 1.169.842 kn.
Ukupan rezultat poslovanja 2014.godine je manjak prihoda i primitaka od 210.601
kn. Ukupan program športa izvršen je sa 81,11% odnosno 36.500 kn od planiranih
45.000 kn. Program kulture izvršen je sa 49,95% odnosno 106.399,49 kn od
planiranih 213.000 kn. Ukupan socijalni program izvršen sa 704,78% odnosno
783.723 kn od planiranih 111.200 kn. Glasanje jednoglasno. Usvojen godišnji
obračun i izvršenje programa za 2014. godinu.
3. Odluku o usvajanju Izvješća o korištenju tekuće proračunske rezerve za 2014.g.
obrazložila je Tanja.
U 2014. godini tekuća proračunska rezerva planirana je 20.000 kn, a ostvarena
3.724,56 kn. Ostvaren je u slijedeće namjene:
-17.11.2014.-po odluci,sponzorstvo objave plakata u Bjelovarskom listu 437,50 kn
-04.12.2014. – po odluci, dotacije Limenoj glazbi na žr. 1.000,00 kn
-31.12.2014. – po odluci, dotacije Župi Sv. Bartola (milodar) na žr. 500,00 kn
-31.12.2014. – plin za 12/2014 po UR-439/15 1.787,06 kn
Izvješće je sastavni dio godišnjeg obračuna za 2014. godinu. Glasanje:
jednoglasno. Donesena Odluka o usvajanju izvješća o korištenju tekuće
proračunske rezerve za 2014. godinu.
4. Odluku o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Dežanovac za 2015.g. obrazložila
je Tanja.
I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dežanovac povećava planirane prihode za
1.204.359 kn, odnosno sa 8.210.193 kn na 9.414.552 kn. Rashod i izdaci
povećavaju se za 437.096 kn, odnosno sa 6.978.445 kn na 7.415.541 kn. Manjak
prihoda i primitaka iz prijašnjeg razdoblja, od 767.263 kn pokriva se planiranim
prihodima. Prihodi poslovanja povećavaju se sa 8.178.993 kn za 1.164.359 kn i
iznose 9.343.352 kn. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine od 31.200 kn
povećavaju se za 40.000 i iznose 71.200 kn. Rashodi poslovanja povećavaju se za
352.346 kn i iznose 2.808.935 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
povećavaju se za 84.750 kn i iznose 4.606.606 kn. I. izmjenom i dopunom
Programa izgradnje objekata i uređaja komunalna infrastrukture isti se povećava
za 101.250 kn i iznosi 3.715.806 kn. Program održavanja komunalne infrastrukture
povećava se za 115.300 kn i iznosi 666.800 kn. I. izmjenom i dopunom Proračuna
Općine Dežanovac nije došlo do promjene u Programu športa, kulture i socijalnom
programu. U skladu sa izmjenom Proračuna donosi se I. izmjena i dopuna
razvojnih programa. I. izmjena i dopuna Proračuna sa predočenim programima
dana na usvajanje. Jednoglasno usvojeno. Donesena Odluka o I. izmjeni i dopuni
Proračuna Općine Dežanovac za 2015. godinu.
5. Zaključak o prostornom planu Bjelovarsko - bilogorske županije usvaja se
jednoglasno.

6. Gosp. predsjednik iznosi kako je potrebno donijeti Odluku o imenovanju urednika
Službenog glasnika Općine Dežanovac. Predlaže se da novi urednik Službenog
glasnika bude Slađana Ilinović.
Odluka sa daje na glasanje i usvaja se jednoglasno.
7. Odluku o nerazvrstanim cestama obrazložila je Slađana. Potrebno je donijeti
Odluku o nerazvrstanim cestama, prema naputku Revizije za upravljanje
imovinom. To je općenita odluka kojom se definiraju opće odredbe i pojmovi,
korištenje, održavanje i rekonstrukcija, zaštita i financiranje nerazvrstanih cesta,
nadzor i prekršajne odredbe. Gosp. Valečić dodaje kako postoji takva Odluka.
Gosp. načelnik odgovara kako postoji Odluka o poljskim putovima, što nije isto.
Odluka se daje na glasanje, i usvaja se jednoglasno.
8. Potrebno je donijeti Odluku o komunalnoj naknadi - pročišćenu, s obzirom da je
od zadnjih Izmjena i dopuna prošlo dosta vremena i da se Zakon o komunalnom
gospodarstvu mijenjao i dopunjavao nekoliko puta. Iz Odluke se izdvaja
komunalna djelatnost - održavanje groblja. Gosp. Dubravac postavlja pitanje da li
se mijenja i cijena komunalne naknade. Formula za obračun komunalne naknade
ostaje ista, odnosno vrijednost boda, koeficijent zone i koeficijent namjene ne
mijenjaju se.
Odluka se daje na glasanje i usvaja se jednoglasno.
9. Predlaže se nova Odluka o upravljanju grobljima na području Općine koja
zamjenjuje Odluku o grobljima („Službeni glasnik Općine Dežanovac“ broj 1/08).
Ovom Odlukom propisane su opće odredbe, dodjeljivanje i ustupanje grobnih
mjesta na korištenje, uvjeti i mjerila plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta,
vremenski razmaci ukopa, prijenos i pokapanje, izgradnja i uređenje grobova,
održavanje groblja i uklanjanje otpada, uvjeti upravljanja grobljem, grobni
očevidnici i kaznene odredbe. Odluku je potrebno uskladiti sa Zakonom o
grobljima (NN broj 19/98, 50/12) što se posebno odnosi na grobne očevidnike koje
je dužna voditi Uprava groblja. U skladu sa ovom Odlukom, Uprava groblja
donijeti će i Pravilnik o ponašanju na grobljima koji će biti istaknut na vidljivim
mjestima na svim grobljima Općine Dežanovac. Gosp. Grgić postavlja pitanje da li
se izvođač radova javlja u Općinu prije izvođenja radova? Gosp. Načelnik
odgovara da se izvođač radova prvo mora javiti u Općinu, te da je sve definirano
Rješenjem o odobrenju. Gosp. Brajković postavlja pitanje vezano za hladnjaču u
mrtvačnici u Dežanovcu, zašto nije napravljena? Gosp. Načelnik odgovara da će se
i to riješiti i napraviti. Prvo sanitarna inspekcija mora odrediti uvjete i trebaju se
riješiti papiri.
Odluka se daje na glasanje i usvaja se jednoglasno.
10. U točki razno gosp. predsjednik daje na raspravu temu o visini godišnje grobne
naknade koja bi za sve korisnike bila jednaka, a primjenjivala bi se od
01.01.2016.g. Do sada su samo vanjski korisnici plaćali godišnju grobnu naknadu,
dok je za unutarnje korisnike održavanje groblja bilo uračunato u komunalnu
naknadu. Gosp. načelnik dodaje kako je to trebalo napraviti i ranije i kako sve
općine već imaju odvojenu grobnu od komunalne naknade. Gosp. Valečić dodaje
kako se je već za njegova mandata raspravljalo o toj Odluci ali da nije donesena.

Problem su slabije naseljena područja gdje gotovo da i nema stanovnika, ili su
stariji ili nemaju mogućnost za podmirenje obveza. Gosp. Kanižaj dodaje kako se
ne možemo uspoređivati sa gradom Daruvarom ili drugim Općinama koje imaju
daleko uređenija groblja. Gosp. Načelnik odgovara kako je obveza lokalne
samouprave da Odluku mora donijeti, te kako i slabije uređena groblja u pojedinim
Općinama imaju donesene Odluke o visini godišnje grobne naknade.
Gosp. Brajković daje svoje mišljenje kako nije realno da svi korisnici plaćaju istu
godišnju grobnu naknadu, te da bi vanjski korisnici trebali plaćati više. Gosp.
Načelnik odgovara da cijena za održavanje groblja mora biti jednaka za sve, te
predlaže da visina naknade bude 45 kn. Gosp. Brajković se ne slaže. Ostali su
suzdržani. Gosp. Grgić dodaje kako će problem biti u naseljima u kojima nema
mrtvačnice, stanovništvo će to teško prihvatiti, i zašto se te mrtvačnice ne izgrade.
Gosp. Načelnik odgovara kako je izgradnja mrtvačnica za samu Općinu prevelika
investicija. Trenutno se ishodi dokumentacija za mrtvačnice u Gornjim Sređanima,
Golubinjaku i Blagorodovcu. Da bi se navedene mrtvačnice mogle kandidirati
odnosno financirati putem mjera ruralnog razvoja iz sredstava Europske Unije,
potrebno je prvo napraviti geodetsku podlogu. Ta geodetska podloga je
napravljena za navedene tri mrtvačnice, trenutno se čekaju građevinske dozvole, te
će se onda kandidirati. Mrtvačnice će se izgraditi, ali treba vremena.
Rasprava je završila sa zaključkom da su svi suzdržani.
11. Gosp. Načelnik ukratko obrazlaže događanja u Općini. Projekt Obnova društvenih
domova u Gornjim Sređanima i Goveđem Polju je prošla na Ministarstvu
regionalnog razvoja i fondova EU, Ugovor je potpisan na 328.000,00 kn sa
njihovim učešćem od 90%, a našim od 10%. Izabran je izvođač radova sa
najnižom cijenom koji je već počeo sa radovima. Trenutno se čeka odobrenje
projekata Povećanje energetske učinkovitosti za zgradu Općine i Osnovnu školu u
Trojeglavi. Dom u Gornjem Dežanovcu teško je kandidirati jer se ne može ishodit
posjedovni odnosno vlasnički list, dom ima oko sto suvlasnika. Također se ne
može kandidirati i dom u Ivanom Polju jer nije u vlasništvu Općine.
Radovi na pročistaču otpadnih voda su pri kraju, treba još asfaltirati staze i
napraviti ogradu. Četvrta, konačna situacija biti će ispostavljena ovih dana. Imamo
problem koji je nastao između Hrvatskih voda i geodeta odnosno projektanta
Pročistača, naime Hrv. vode tvrde da im se ušlo jedan metar u teren. Načelnik
smatra da Hrv. vode nisu u pravu. Gosp. Grgić dodaje kako su geodeti trebali
surađivati pa da onda ne bi došlo do problema.
U tijeku su radovi na izgradnji kanalizacije koja bi trebala biti završena do kraja
studenog ove godine. Gosp. Grgić postavlja pitanje zašto se na mjestima gdje se
trenutno istrpava iskopana zemlja ne bi postavile cijevi za kanalizaciju, poravnao
teren i napravilo parkiralište. Gosp. Načelnik odgovara kako je to državno
zemljište te da se ne može raditi mimo projekta. Gosp. Brajković postavlja pitanje
zašto su radovi na kanalizaciji započeli u sredini sela pa je onda zatim taj dio
ostavljen i započelo je se na kraju sela. Jarak je na tom djelu zatrpan i to
predstavlja problem jer voda nema protok a problem su i fekalije koje izlaze van, a
i voda na tim dijelovima prelazi preko ceste. Gosp. Načelnik odgovara kako je

uputo dopis u „Darkom“ i kako će se taj dio sanirati jer je se u startu pogriješilo i
nije se smjelo započeti od sredine. Neće im se platiti dok se to ne sanira. Gosp.
Dubravac postavlja pitanje da li će kanalizacija primati oborinske vode? Gosp.
Valečić odgovara da to nije obuhvaćeno projektom. Gosp. Načelnik odgovara
kako u projektu stoji kako kanalizacija prima oborinske vode. Vijećnici diskutiraju
kako je teško da će kanalizacija moći primiti oborinske vode.

Sjednica završila u 22:30 h

Zapisničar

Predsjednik

