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ZAPISNIK
S 6. sjednice općinskog vijeća općine Erdut koja je održana 10. lipnja 2014.g. s početkom u
20,00 sati u vijećnici općine Erdut.
Predsjednik pozdravlja nazočne i otvara 6. sjednicu općinskog vijeća.
Nakon prozivke predsjednik konstatira da su prisutni slijedeći vijećnici:
Jovo Vuković, Rašo Bojanić, Gordana Čer Krnjaić, Marko Stanić, Marina Bede, Vedran
Putnik, Dragoslav Mijačević, Stevan Babić, Leposava Stojmanović, Ivica Stanković,
Slobodan Jelić, Milenko Ranković, Slobodan Nešić i Đorđe Dokić
Odsutni: Emerik Huđik (opravdano)
Nazočno je 14 vijećnika.
Ostali nazočni: načelnik Jugoslav Vesić, zamjenik načelnika Dario Vulić, pročelnik Branko
Jović i stručni suradnik za financije Marijana Kovačević.
Predsjedavajući određuje zapisničara Mirjanu Šošić i predlaže da se izaberu ovjerovitelji
zapisnika.
Za ovjerovitelje zapisnika jednoglasno su izabrani: Ivica Stanković i Marina Bede.
Predsjednik Vuković predlaže na usvajanje slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice općinskog vijeća
Vijećnička pitanja
Usvajanje Izvještaja o prihodima i rashodima od 01.01.- 31.12.2013.g.
Usvajanje Izvještaja o prihodima i rashodima od 01.01.- 31.03.2014.g
Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice Dalj
Donošenje Rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika s područja
općine Erdut
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o nabavi roba i usluga
bagatelne vrijednosti
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini koeficijenata za obračun
plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
9. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Vodovodu Osijek za predlaganje donošenja
Odluke o odvodnji otpadnih voda Županijskoj skupštini OBŽ
D. Mijačević predlaže da se uvrsti nova točka Dnevnog reda i to: Donošenje provedbenog
plana zaštite od komaraca u 2014.g.
Predsjednik Vuković kaže da nije potrebno mijenjati Dnevni red, već da će se o problemu
komaraca raspravljati pod točkom 2.
Predsjednik Vuković daje na glasovanje prijedlog dnevnog reda i konstatira da je usvojen
jednoglasno (14 glasova „ZA“).
Ad.1.
Predsjednik Vuković otvara raspravu o zapisniku sa prethodne sjednice.
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Predsjednik daje na glasovanje zapisnik s prethodne sjednice i konstatira da je usvojen
jednoglasno (14 glasova „ZA“).
Ad.2.
Vijećnička pitanja
2.1.
I. Stanković kaže da je iz tromjesečnog izvještaja vidljivo da za udruge iz Aljmaša nije
uplaćena niti kuna iako je proračunom planirano. Smatra da bi se mjesta trebala razvijati
ravnomjerno.
2.2
Nadalje I. Stanković pita što pokriva ugovorna obveza (što moraju odraditi) Čvorkovcu za
25.000,00 kuna mjesečno.
2.3.
M . Stanić postavlja pitanje da li Općina ima plan kao Grad Osijek ili neke druge općine, u
cijelosti ili bar djelomično pomoći roditeljima pri kupnji novih udžbenika jer se ove godine
svi udžbenici mijenjanju i nitko ne može kupiti polovne.
2.4.
Nadalje M. Stanić postavlja pitanje kada će se dovršiti ljetna pozornica u Erdutu, ističe da su
građani zadovoljni sa do sada izvršenim radovima.
2.5.
V. Putnik iznosi primjedbu građana Erduta da se treba postaviti bolja smeđa signalizacija
(putokazi) za šetnicu u Erdutu.
2.6.
V. Putnik postavlja pitanje s obzirom na ove katastrofalne poplave, da li je naše područje u
opasnosti te da li smo učinili sve što je u našoj mogućnosti za eventualnu zaštitu.
2.7.
Đ. Dokić iznosi problem krova na spremištu u DVD-u Dalj, ističe da će se srušiti ako se pod
hitno ne sanira.
2.8.
S. Jelić pita da li će ove godine biti javnih radova.
2.9.
M. Ranković pita kada će se sanirati udarne rupe na cestama u Bijelom Brdu jer ističe da su
katastrofalne.
2.10.
Nadalje M. Ranković naglašava da je ljetna pozornica dosta devastirana te da bi se trebala
sanirati i eventualno zaštititi od daljnjeg devastiranja (kamere, veća ophodnja policije i sl.).
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2.11.
D. Mijačević kaže da je u vezi s njegovim prijedlogom da se naprave ugibališta za autobuse u
Bijelom Brdu, provjerio u Općini Borovo te da su troškovi bar 40% manji nego što je to
procijenio načelnik. Smatra da je prioritet napraviti ugibališta kako nitko ne bi nastradao.
2.12.
Nadalje D. Mijačević iznosi problem karate kluba jer više nije u mogućnosti plaćati OŠ Bijelo
Brdo korištenje dvorane. Moli načelnika da pomogne na odgovarajući način.
2.13.
M. Bede postavlja pitanje što je s deratizacijom i dezinsekcijom koje smo skinuli s dnevnog
reda na prošloj sjednici.
Nadalje koristi priliku i poziva sve nazočne na ribarsku noć u Aljmašu 21.06.2014.g.
2.14.
M. Bede postavlja pitanje koje je trenutno stanje na žiro računu Općine, ističe da je ranije
dozvoljeni minus bio oko 2 milijuna kuna a da imamo 2,5 milijuna donacija što je malo
simptomatično. Ističe da nema ništa protiv donacija ali prvenstveno za udruge s područja naše
Općine.
Odgovori na pitanja
2.1.
Načelnik J. Vesić odgovara da je punjenje proračuna loše a vezano s tim i davanje potpora i
donacija. Nastoje se potpore davati proporcionalno i ovisno o aktivnosti ili neaktivnosti te
određenim manifestacijama. Činjenica je da veće udruge više troše i da im je potrebna i veća
potpora, neka udruženja ne dostavljaju na vrijeme izvještaje koje su u obvezi dostaviti.
Smatra da Općina postoji da služi svojim građanima tako da je u obvezi poduprijeti građane
gdje god je to moguće.
Ističe da vijeće može odrediti prioritete kojoj udruzi pomoći više a kojoj manje.
I.Stanković kaže da stručni suradnik Đ. Nešić treba okupiti udruge i vidjeti tko radi a tko ne, i
na temelju toga izvještaja treba se postupiti.
Načelnik Vesić kaže da što se tiče investicija i općenitog stanja, Aljmaš izgleda
najatraktivnije i najuređenije od svih ostalih sela općine, tako da je logično da mu trenutno
treba i manje ulaganja.
Predsjednik Vuković kaže da oni koji ne dostave potrebna izvješća neće dobiti nikakva
sredstva za rad.
2.2.
Načelnik Vesić odgovara da se 25.000,00 kuna mjesečno odnosi na održavanje javnih
površina: košenje parkova, javnih površina i sl. a zimi za zimsku službu. Naglašava da je to
25% stvarne vrijednosti koju oni odrade.
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2.3.
Načelnik odgovara da zbog financijske situacije Općina nije u mogućnosti kupiti udžbenike
jer bi to za otprilike 500 djece po 1000,00 kn iznos bi bio oko pola milijuna kuna što nije niti
planirano u Proračunu. Grad Osijek si to vjerojatno može priuštiti ali ne zna kako će to izvršiti
ove manje općine koje to obećavaju.
M. Stanić kaže da bi po njegovom mišljenju trebalo bar simbolično pomoći određenim
iznosom.
2.4.
Što se tiče dovršetka ljetne pozornice u Erdutu, načelnik odgovara da će biti dovršena kada se
zatvori financijska konstrukcija.
2.5.
Načelnik Vesić odgovara da će dati nalog da se provjeri i dopuni smeđa signalizacija za
šetnicu.
2.6.
Načelnik Vesić odgovara da što se tiče poplava Bijelo Brdo i Erdut nemaju nikakvih
problema, u Aljmašu eventualno poplavi vikend područje a u Dalju je kod Jame nasut bent na
kritičnom dijelu.
2.7.
Što se tiče krova na vatrogasnu spremištu, ističe načelnik Vesić, ove godine ne možemo
sigurno financirati popravak, aplicirali smo projekt u EU fondove, pa će se i realizirati kadu se
odobre sredstva.
2.8.
Načelnik Vesić odgovara da su građani navikli da su sela uređena jer smo znali imati i po 100
zaposlenih u javnim radovima a ove godine još ništa jer je i u Državnom proračunu situacija
loša a puno se izdvaja i za poplavljena područja.
100 % financiranja od strane Zavoda više nema pa pokušavamo aplicirati za 50% sredstava
Zavoda za bar desetak osoba jer više sami ne možemo isfinancirati. Sve je još za sada
otvoreno.
2.9.
Načelnik Vesić kaže da se ista pitanja uvijek ponavljaju a isto tako i odgovori, nada se da će
se uspjeti odraditi intervencija za najkritičnije rupe na cestama.
2.10.
Načelnik daje informaciju da je sve više javnih objekata devastirano od strane naše mladeži.
Lažne kamere ne pomažu, a policija je nakon što je zamoljena da malo više pripazi, napravila
raciju tako da smo imali problema sa nezadovoljnim roditeljima.
Konkretno što se tiče pozornice vidjet će se na terenu koliko bi koštala sanacija.
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2.11.
Što se tiče ugibališta, ističe načelnik Vesić, zatražit će troškovnik od načelnika Borova, iako
situacija u OBŽ i VSŽ nije ista što se tiče administracije. Konkretno u Bijelom Brdu i da se
prave ugibališta, moguće je napraviti samo dva legalna ugibališta.
Predsjednik Vuković kaže da se načelnik obrati ŽUC za mišljenje i pomoć.
2.12.
Načelnik Vesić kaže da će organizirati sastanak s ravnateljem škole i vjeruje da će naći
zajedničko rješenje ovog problema.
2.13.
Što se tiče deratizacije i dezinsekcije, načelnik Vesić ističe da je novi natječaj u pripremi,
ograničit će se iznosi (imamo ogledne primjere grada Osijeka i Vukovara).
Tretiranje komaraca će se izostaviti iz natječaja.
2.14.
Načelnik Vesić kaže da je trenutno stanje na žiro računu oko 1,5 mil kuna u dozvoljenom
minusu.
Ističe da se proračun slabije puni, porezni prihodi su manji. Aplicirali smo 5-6 većih projekata
na natječaje i bit će problem ako prođu, sufinancirati ih sa 20-30 % .
2.15.
Načelnik Vesić kaže da je tretiranje komaraca problem širih razmjera i da ga Općina ne može
sama riješiti. Tretiranje „topovima“ je bacanje novca koliko je neučinkovito a košta po
tretmanu 150.000,00 kuna. Avionsko tretiranje je problem zbog graničnog područja.
Predsjednik Vuković kaže da se slaže da je tretiranje topovima neučinkovito, predlaže da se
zatraži od OBŽ avio tretiranje.
Načelnik Vesić kaže da je ranijih godina OBŽ pomagala u tretiranju komaraca ali da ove
godine ni oni nemaju u proračunu sredstava.
D. Mijačević se također slaže da su topovi neučinkoviti ali da su se ove predradnje i dogovori
sa OBŽ, gradom Osijekom i Vladom RH oko pomoći za suzbijanje komaraca trebale davno
dogovoriti a ne sada. Smatra da se moglo dogovoriti s Gradom Osijekom da se avio tretiranje
nakon Sarvaša nastavi i na našem području.
Predlaže da sami kupimo top i rješavamo hitne intervencije.
Načelnik kaže da topom možemo sami intervenirati samo pred neke manifestacije inače za to
trebaju posebne dozvole i ovlaštenja.
Pročelnik Jović kaže da su neslaganja oko tretiranja komaraca u graničnom području širih
razmjera jer se ne mogu dogovoriti vlade Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.
M. Stanić kaže da ako se iznađe neko rješenje treba u ugovor staviti napomenu da mora biti
bar 50% manje komaraca nakon tretmana ili su dužni besplatno ponoviti tretman.
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ZAKLJUČAK: Zatražiti pomoć oko tretiranja komaraca od OBŽ, Vlade RH te resornih
ministarstava.
Ad.3.
Predsjednik Vuković otvara raspravu o Izvještaju o prihodima i rashodima od 01.01.31.12.2013.g odnosno izvještaju o izvršenju Proračuna za 2013.g. koje su vijećnici dobili u
materijalima.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje
Izvještaj o prihodima i rashodima od 01.01.- 31.12.2013.g. i Godišnji izvještaj o izvršenju
proračuna za 2013.g. i konstatira da su usvojeni većinom glasova (10 glasova „ZA“ i 4 glasa
„suzdržan“).
Ad.4.
Predsjednik Vuković otvara raspravu o Izvještaju o prihodima i rashodima od 01.01.31.03.2014.g koji su vijećnici dobili u materijalima.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje
Usvajanje Izvještaja o prihodima i rashodima od 01.01.- 31.03.2014.g. i konstatira da je
usvojen većinom glasova (10 glasova „ZA“ i 4 glasa „suzdržan“).
Ad.5.
Predsjednik Vuković ističe da je za ravnateljicu Narodne knjižnice Dalj predložena Vukosava
Milakić dosadašnja ravnateljica i knjižničarka te otvara raspravu.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Rješenja o imenovanju
ravnateljice Narodne knjižnice Dalj i konstatira da je prijedlog usvojen jednoglasno.
Ad.6.
Predsjednik Vuković otvara raspravu o prijedlogu mrtvozornika na području općine Erdut o
čemu konačnu odluku donosi županijska skupština OBŽ.
Predsjednik zatvara raspravu i daje prijedlog Rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje
mrtvozornika s područja općine Erdut i konstatira da je prijedlog usvojen jednoglasno.
Ad.7.
Predsjednik Vuković otvara raspravu o Pravilniku o bagatelnoj nabavi koji su vijećnici dobili
u materijalima.
Pročelnik Jović ističe da je donošenje Pravilnika u nadležnosti načelnika ali da smo smatrali
da je zbog transparentnosti dobro da na njega i vijeće da suglasnost.
D. Mijačević pita zašto se Pravilnik primjenjuje od 01.06.2014. a ne od 10.06.2014. kada
vijeće da suglasnost.
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Pročelnik Jović ističe da je načelnik pravilnik donio ranije i da je praktičniji da se primjenjuje
od početka mjeseca ali da nije problem ako se inzistira da se to promijeni.
Predsjednik zatvara raspravu i daje Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o nabavi roba
i usluga bagatelne vrijednosti na glasovanje i konstatira da je usvojena jednoglasno.
Ad.8.
Načelnik Vesić daje pojašnjenje da se radi o izmjeni koeficijenta kako je predloženo sa 0,9 na
1,05 a odnosi se konkretno za samo jednog radnika. Svjestan je da povećanja plaća nisu
popularna mjera, ali se nada da će vijeće prihvatiti ovaj prijedlog uz obrazloženje. Naime za to
radno mjesto je već neko vrijeme nametnut i proširen opis posla uz puno odgovornosti od javnih
radova do predavanja JOPPD financijskih obrazaca tako da je primjerno da i plaća bude
adekvatna tome jer je do sada radnica faktično bila zakinuta. Riječ je o simboličnom povećanju
od oko tristotinjak kuna neto.
Predsjednik daje na glasovanje Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o visini koeficijenata za
obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i konstatira da
je donesena jednoglasno.
Ad.9.
Predsjednik otvara raspravu o davanju ovlasti Vodovodu Osijek za predlaganje donošenja
Odluke o odvodnji otpadnih voda Županijskoj skupštini OBŽ.
D. Mijačević pita šta ta odluka za nas konkretno znači.
Načelnik Vesić kaže da je to formalna odluka jer je Vodovod nositelj projekta.
Predsjednik daje na glasovanje Odluku o davanju ovlasti Vodovodu Osijek za predlaganje
donošenja Odluke o odvodnji otpadnih voda Županijskoj skupštini OBŽ i konstatira da je
donesena jednoglasno.

Dovršeno u 21,15 sati.
ZAPISNIČAR
Mirjana Šošić

PREDSJEDNIK
Jovo Vuković
OVJEROVITELJI ZAPISNIKA
Ivica Stanković

Marina Bede
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