ZAPISNIK
Sa 11. sjednice općinskog vijeća općine Erdut koja je održana 29.04. 2015.g. s početkom u
19,00 sati u vijećnici općine Erdut.
Predsjednik pozdravlja nazočne i otvara 11. sjednicu općinskog vijeća.
Predsjednik konstatira da se sjednica tonski snima.
Nakon prozivke predsjednik konstatira da su prisutni slijedeći vijećnici:
Jovo Vuković, Rašo Bojanić, Gordana Čer Krnjaić, Marko Stanić, Vedran Putnik, Dragoslav
Mijačević, Stevan Babić, Leposava Stojmanović, Ivica Stanković, Slobodan Jelić, Milenko
Ranković, Slobodan Nešić, Marina Bede, Emerik Huđik i Đorđe Dokić
Nazočno je svih 15 vijećnika.
Ostali nazočni: načelnik Jugoslav Vesić, zamjenici načelnika Dario Vulić i Slobodan
Narančić, pročelnik Branko Jović i suradnik za financije Marijana Kovačević.
Predsjedavajući određuje zapisničara Mirjanu Šošić i predlaže da se izaberu ovjerovitelji
zapisnika.
Za ovjerovitelje zapisnika jednoglasno su izabrani: Đorđe Dokić i Slobodan Nešić.
Predsjednik ističe da je dobio zahtjev vijećnika Slobodana Jelić da mu se stavi mandat u
mirovanje. Ispred SDSS-a je stigao prijedlog da se umjesto njega imenuje Nikola Čalošević.
Nikola Čalošević potpisuje tekst zakletve i postaje vijećnik općinskog vijeća umjesto
vijećnika Slobodana Jelić.
Predsjednik Vuković predlaže na usvajanje slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice općinskog vijeća
2. Vijećnička pitanja
3. Usvajanje ostvarenja Proračuna općine Erdut za 2014.g. i Bilance na dan
31.12.2014.g.
4. Usvajanje izvješća o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od
1.01.-31.03.2015.g.
5. Donošenje Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za području općine
Erdut za 2015.g.
6. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja turizma općine
Erdut (2015-2020.g.)
Predsjednik konstatira da je Dnevni red usvojen jednoglasno.
Ad. 1.
Predsjednik Vuković otvara raspravu o zapisniku sa 10. sjednice općinskog vijeća.
Predsjednik daje na glasovanje zapisnik sa 10. sjednice općinskog vijeća i konstatira da je
usvojen jednoglasno.
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Ad.2.
Vijećnička pitanja
2.1.
M. Stanić kaže da je primijetio da su neke odluke skinute sa web stranice i to pozdravlja jer su se
neki dokumenti zlorabili. Predlaže da se za određene objavljene dokumente omogući pristup
samo vijećnicima putem logiranja.
2.2.
D. Mijačević pita da li je za ovu godinu planirano tretiranje komaraca i u kojem iznosu.
2.3.
V. Putnik pita kada će se staviti u funkciju kućice koje je postavila uduga Slap.
2.4.
I. Stanković kaže da je mišljenja da je rad vijeća javan i da svi građani tome trebaju imati pristup.
Smatra da se stranica ne ažurira dovoljno često.
2.5.
D. Mijačević napušta sjednicu vijeća jer tu netko zloupotrebljava položaj.
Sjednici je sada nazočno 14 vijećnika.
Odgovori
2.1.
Načelnik Vesić kaže da su svi dokumenti objavljeni u skladu sa zakonom i dostupni su svima, a
zlorabiti iz se može ako se to želi izvlačiti iz konteksta i sl. Nisu skidani dokumenti, oni ostaju
trajno na stranici, možda je neki dokument ažuriranjem premješten na drugo mjesto.
Ne slaže se sa konstatacijom da se stranica ne ažurira po 6 mjeseci.
2.2.
Načelnik Vesić kaže da je za tretiranje komaraca predviđeno 500.000,00 kuna. Zajedničke akcije
sa Županijom nema. Smatra da takvo tretiranje komaraca nema baš nekog efekta ali da će se
odraditi zbog traženja građana.
2.3.
Što se tiče postavljenih kućica, smatra da su postavljene na neatraktivna mjesta. Kućice su
dobivene kroz projekt i kada će se staviti u funkciju treba uputiti pitanje Slapu.
Ad.3.
Predsjednik Vuković otvara raspravu o Izvješću o ostvarenju proračuna općine Erdut za
2014.g.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje Zaključak o usvajanju izvješća o ostvarenju
Proračuna općine Erdut za 2014.g. i Bilance na dan 31.12.2014.g. i konstatira da je usvojen
većinom glasova (12 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“).
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Ad.4.
Predsjednik Vuković otvara raspravu o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za
razdoblje od 1.01.-31.03.2015.g.
M. Stanić pita kakva je situacija sa punjenjem proračuna s obzirom na nastale porezne promjene.
M. Kovačević kaže da to ovisi koji se kvartal gleda, trenutno po ovom tromjesečnom izvještaju
prihodi su 30 % manji. Kada se iz Državnog proračuna prebace redovna sredstva tada situacija
bude bolja. Kada bude vrijeme povrata poreza tada će se pojaviti značajan odliv sredstava.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje izvješće o prihodima i rashodima, primicima
i izdacima za razdoblje od 1.01.-31.03.2015.g. i konstatira da je usvojeno većinom glasova (12
glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“).
Ad.5.
Predsjednik Vuković otvara raspravu o provedbenom planu zaštite od požara koju su vijećnici
dobili u materijalima.
Pročelnik Jović kaže da je temeljeni akt Procjena ugroženosti te da je Provedbeni plan usklađen
sa zakonom te sa Županijskim planom.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od
požara za području općine Erdut za 2015.g. i konstatira da je usvojen jednoglasno.
Ad.6.
Pročelnik Jović daje informaciju da je ovaj akt potrebno donijeti jer je to preduvjet kako bi se
mogla tražiti sredstva od raznih fondova za izradu Strategije.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje Odluku o pokretanju postupka izrade
Strategije razvoja turizma općine Erdut (2015-2020.g.) i konstatira da je donesena jednoglasno.
Dovršeno u 19,30 sati.
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