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ZAPISNIK
S 2. sjednice općinskog vijeća općine Erdut koja je održana 16. srpnja 2013.g. s početkom u
20,00 sati u vijećnici općine Erdut.
Predsjednik pozdravlja nazočne i otvara 2. sjednicu općinskog vijeća.
Nakon prozivke predsjednik konstatira da su prisutni slijedeći vijećnici:
Jovo Vuković, Rašo Bojanić, Slobodan Nešić, Gordana Čer Krnjaić, Marko Stanić, Marina
Bede, Vedran Putnik, Dragoslav Mijačević, Stevan Babić, Đorđe Dokić, Leposava Virovac,
Ivica Stanković, Slobodan Jelić, Emerik Huđik i Milenko Ranković
Nazočno je svih 15 vijećnika.
Ostali nazočni: načelnik Jugoslav Vesić, zamjenici načelnika Slobodan Narančić i Dario
Vulić i pročelnik Branko Jović.
Predsjedavajući određuje zapisničara Mirjanu Šošić i predlaže da se izaberu ovjerovitelji
zapisnika.
Za ovjerovitelje zapisnika jednoglasno su izabrani: Slobodan Jelić i Rašo Bojanić.
Predsjednik poziva vijećnika Vedrana Putnik da pročita i potpiše tekst prisege jer on nije bio
na prošloj sjednici vijeća.
Vedran Putnik čita i potpisuje tekst prisege.
Predsjednik daje obavijest da je oformljen klub vijećnika u sastavu: Marko Stanić, Emerik
Huđik, Marina Bede, Dragoslav Mijačević i Ivica Stanković (predsjednik Kluba).
Predsjednik moli sve vijećnike da u što kraćem roku dostave u financijsku službu Općine
kopije svojih računa na koje žele da im se uplati vijećnička naknada.
Predsjednik J. Vuković predlaže na usvajanje slijedeći
DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice općinskog vijeća
Vijećnička pitanja
Donošenje Rješenja o imenovanju članova Komisije za Statut i Poslovnik
Donošenje Rješenja o imenovanju članova Komisije za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda
5. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova povjerenstva za praćenje
investicija i ulaganja
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru na području općine Erdut
7. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012.g.
1.
2.
3.
4.

Nakon glasovanja predsjedavajući konstatira da je Dnevni red usvojen jednoglasno.
Ad.1.
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Predsjednik otvara raspravu o zapisniku sa 1. sjednice općinskog vijeća.
Predsjednik zatvara raspravu i daje zapisnik sa 1. sjednice općinskog vijeća na glasovanje i
konstatira da je usvojen jednoglasno.

Ad.2.
Predsjednik otvara točku vijećnička pitanja i kaže da svaki vijećnik postavi do dva pitanja.
2.1.
E. Huđik postavlja svoje staro pitanje kada će se urediti put do groblja i parking.
2.2.
E. Huđik pita postoji li mogućnost uređenja lenija, odnosno vodičkog puta.
2.3.
I. Stanković pita da li Općina ima u skladu sa zakonom imenovanu osobu za nepravilnosti i
ako ima tko je imenovan.
2.4.
I. Stanković kaže da je vidio da je Općina dodijelila 2,5 milijuna sponzorstava i donacija pa
traži pismeni popis tko je koliko dobio u 2011.g..
2.5
M. Bede pita da li je u skladu sa zakonom imenovana osoba za pravo na pristup
informacijama.
2.6.
M. Bede moli da joj se kaže stanje na žiro računu Općine s 16.07.2013.
2.7.
M. Ranković pita kada će biti završen semafor u Bijelom Brdu.
2.8.
M. Ranković pita da li će se završavati spustovi prema ćuprijama uz ovu novu cestu u B.
Brdu.
2.9.
M. Stanić pita kada će se lampa ispred crkve u Dalju priključiti na javnu rasvjetu.
2.10.
M. Stanić pita može li se napraviti pročišćeni tekst Statuta i Poslovnika jer se laicima teže
ovako snaći.
2.11.
V. Putnik postavlja pitanje može li se provjeriti rasvjeta u Erdutu, Kolodvorska ulica jer
uopće nema rasvjete.
Nadalje postavlja pitanje može li Općina riješiti problem napuštenih, korovom obraslih kuća.
2.12.
V. Putnik nadalje pita da li je Općina započela neki projekt u vezi kanalizacije, ističe da
općina Darda to uspješno radi i da će rado pomoći ako je potrebno.
2.13.
R. Bojanić postavlja pitanje kada će se sanirati udarne rupe u Bijelom Brdu.
2.14.
R. Bojanić iznosi problem i nezadovoljstvo radom komunalne službe, odnosno redara Općine.
2.15.
L. Virovac pita da li je u planu rekonstrukcija nogostupa u Erdutskoj ulici.
2.16.
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D. Mijačević pita u kojoj je fazi plinifikacija Općine. Ističe da je plinifikacijom napravljena
šteta građanima u iznosu od 2 mil kuna, zanima ga da li je podnesena prijava prema Emaniti i
tko će za to odgovarati.
2.17.
D. Mijačević predlaže da se oformi povjerenstvo za sukob interesa.
2.18.
S. Jelić pita da li je moguće da javni radovi pokose ispred napuštenih kuća i da se to na neki
način vlasnicima naplati.
Odgovori
2.1.
Načelnik Vesić odgovara da smo dobili ponudu za uređenje puta ali je preskupa, poradit će se
na tom pitanju kada se budu sanirale i udarne rupe.
2.2.
Što se tiče uređenja vodičkog i dubokog puta, trajnog rješenja nema (za 2,5 km 1 mil kuna bi
trebalo) jer se veći dio godine kroz njega ne prolazi. Može se eventualno putem javnih radova
raskrčiti.
2.3.
Načelnik Vesić ističe da je imenovana osoba za nepravilnosti a to je njegov zamjenik
Slobodan Narančić. Što se tiče izvještaja oko fiskalne odgovornosti poslovi su prepušteni
ovlaštenoj firmi Eko vet.
2.4.
Načelnik Vesić kaže da je izvještaj o donacijama i sponzorstvima u skladu sa zakonom
objavljen na općinskoj web stranici i tamo je dostupan svima.
I. Stanković kaže da nije uspio naći izvještaj i da nije zadovoljan odgovorom.
Načelnik odgovara da će u tom slučaju dobiti pismeni odgovor.
2.5.
B. Jović daje odgovor da je službenik za informacije imenovan još 2006.g. a to je gospođa
Mirjana Šošić.
2.6.
Predsjednik Vuković kaže da je stanje na žiro računu u nekom smislu poslovna tajna tako da
vijećnici imaju pravo na taj podatak ali da ga ne zlorabe.
Načelnik Vesić kaže da je stanje na današnji dan oko 1 mil kuna u dozvoljenom minusu.
2.7.
Načelnik Vesić kaže da je semafor gotov, sporno je nekih 1700 kn između HC i HEP-a ali
vjeruje da će se to riješiti što prije.
2.8.
Što se tiče spustova prema ćuprijama, problem je u nadzornom inženjeru kojem smo iznijeli
svoje primjedbe i nećemo platiti izvedene radove do kraja dok se problem ne riješi kako treba.
Uglavnom, poslane su pismene primjedbe i izvođaču i Ministarstvu koje je bilo partner na
projektu.
2.9.
Što se tiče rasvjete ispred crkve, inače to ne radimo, u Aljmašu je samo križni put priključen.
Imam interni dogovor sa župnikom da stavim dva stupa ali ne znam kada će se to točno
odraditi.
2.10.
Predsjednik Vuković daje zadatak pročelniku da napravi pročišćene tekstove Statuta i
Poslovnika.
2.11.
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Načelnik Vesić kaže da će dati nalog da se provjeri rasvjeta u Erdutu, Kolodvorska ulica. Što
se tiče košnje ispred napuštenih kuća, realno nemamo način da to naplatimo od vlasnika. Sada
i oni koji bi mogli očekuju da im Općina pokosi travu.
2.12.
Što se tiče kanalizacije, načelnik Vesić kaže da se već dosta toga napravilo: idejno rješenje i
lokacijska dozvola vrijedni 2,5 mil kuna. Treba još 5-6 mil kuna za dovršenje dokumentacije
do građevinske dozvole a 100 mil kuna će koštati radovi. U pregovorima smo s Hrvatskim
vodom oko njihova uključenja u sufinanciranje dokumentacije. Trebalo bi što prije nešto
odraditi jer lokacijska dozvola ističe.
Što se tiče općine Darda, s njima imamo jako dobru suradnju.
2.13.
Udarne rupe nismo već dvije godine sanirali i svjesni smo da je situacija loša, ove godine
sanirat će se samo najkritičnija područja.
2.14.
Što se tiče rada komunalne službe i redara, nismo ni mi zadovoljni s njima. Nastojimo u
okviru uprave preraspodijeliti posao kako ne bismo morali nikoga dodatno zaposliti. Poslije
godišnjih odmora morat ćemo napraviti reorganizaciju poslova i bolje pokriti to područje.
2.15.
Načelnik Vesić ističe da je dio staze u Erdutskoj ulici cca 30 m je malo veći zahvat jer se
mora urediti i kanal i sl. ali nastojat će se to odraditi do početka školske godine.
2.16.
Što se tiče plinifikacije, načelnik ističe da je na tu temu održano nebrojeno sastanaka i sa
predstavnicima Croduxa, županije, HEP-a i itd. Činjenice su da je Crodux kupio mrežu ali i
odustao od distribucije. Bivši vlasnik Emanita je oštetila građane za 1,5 milijuna kuna. Župan
urgira da se HEP Plin dogovori s Croduxom oko kupovine mreže iako HEP Plin nije spreman
platiti koliko mreža vrijedi.
Inzistirat će se na tome da tko kupi mrežu u određenom iznosu obešeti građane koji su
priključak već platili.
Postoje dvije mogućnosti: da netko kupi mrežu od Croduxa ili da OBŽ raspiše natječaj za
izgradnju nove mreže (uz postojeću).
B. Jović kaže da je u momentu raspisivanja natječaja Emanita bila dobrostojeća firma
ovlaštena za izgradnju mreže i distribuciju plina. Kasnije je prodala pravo distribucije a kada
je došlo do tehničkog pregleda došlo je do likvidacije. Sva imovina osim mreže otišla je
vjerovnicima. Našim građanima smo na raznim tribinama uporno govorili da ne plaćaju ništa
Emaniti dok ne puste plin. Smatra da pravno ništa od obeštećenja građanima neće biti. Mreža
je pod tlakom i u dobrom stanju.
D. Mijačević kaže da je on na prijašnjim sjednicama vijeća stalno upozoravao da Emanita
vara građane i da ih se na to treba upozoriti. Smatra da potpisnik ugovora mora krivično
odgovarati. Ako nitko ne podnese prijavu protiv bivšeg načelnika J. Jelića DORH-u on će to
učiniti.
B. Jović kaže da je Emanita bila daleko najpovoljnija na natječaju a koncesiju na temelju
natječaja dalo općinsko vijeće.
2.17.
B. Jović kaže da nemamo pravo a niti potrebu osnivati takvu komisiju, svake se godine o
tome izvještava a u pravilu nemamo takvih slučajeva sukoba interesa.
Ad.3.
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Predsjednik ističe da su u komisiju za statut i poslovnik predloženi: Gordana Čer Krnjaić
(predsjednica) te članovi Branko Jović i Marko Stanić.
D. Mijačević kaže da se slaže s predloženim članovima komisije i predlaže da nova komisija
malo pojasni čl. 8. U kojem se navodi da vijećnik ima pravo na dva pitanja (da li za cijelu
sjednicu?).
Predsjednik Vuković kaže da općinsko vijeće može mijenjati Poslovnik a ne komisija. Mogu
se eventualno donijeti izmjene i dopune Poslovnika s malo opširnijim pojašnjenjem u čl. 8.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje Rješenje o imenovanju članova Komisije
za Statut i Poslovnik i konstatira da je usvojeno jednoglasno.
Ad.4.
Predsjednik ističe da je predložena Komisija za procjenu šteta u istom sastavu kao i do sada:
Blagojević, Vrljanović, Ljubojević i Buljan.
E. Huđik ističe da je komisija do sada korektno obavljala svoj posao.
Predsjednik daje na glasovanje Rješenje o imenovanju članova Komisije za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda i konstatira da je usvojeno jednoglasno.
Ad.5.
Predsjednik predlaže da se imenuje povjerenstvo za ulaganja i investicije u sastavu: J. Vesić,
D. Vulić, S. Narančić, J. Vuković i V. Putnik.
Predsjednik daje na glasovanje Odluku o osnivanju i imenovanju članova povjerenstva za
praćenje investicija i ulaganja i konstatira da je usvojena jednoglasno.
Ad.6.
Pročelnik Jović ističe da je Izvješće o stanju u prostoru na području općine Erdut svojevrsna
osobna karta Općine gdje je obuhvaćeno sve od prometnica, energenata, odvodnje i sl. Kako je
materijal obiman zainteresirani vijećnici mogu dobiti izvješće u digitalnom obliku.
Predsjednik daje na glasovanje Odluku o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru na području
općine Erdut i konstatira da je usvojena jednoglasno.
Ad. 7.
Predsjednik otvara raspravu o Izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2012.g.
D. Mijačević pita koja se deponija smeća sanirala te da li je ove godine predviđeno tretiranje
komaraca.
Načelnik Vesić kaže da je sanirano odlagalište uz Dravu i u ataru. Što se tiče tretiranja
komaraca nada se da neće biti neophodno jer je preskupo, 100000,00 kn jedno avionsko
tretiranje. Ukoliko bude potrebe za Veliku Gospu se u tretiranje uključi i Grad i OBŽ.
Predsjednik daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2012.g. i konstatira da je usvojeno većinom glasova (1 glas
„SUZDRŽAN“).
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Predsjednik najavljuje slijedeću sjednicu vijeća za rujan 2013.g.
Predlaže da se imenuje povjerenstvo za obilježavanje 01.08. održavanjem komemorativne
sjednice i polaganjem vijenaca.
U povjerenstvo su predloženi: M. Stanić, za predsjednika, E. Huđik, S. Babić te zamjenici
načelnika D. Vulić i S. Narančić za članove.
Predsjednik daje na glasovanje Povjerenstvo i konstatira da je usvojeno jednoglasno.
Predsjednik zaključuje sjednicu u 21,15 sati.
ZAPISNIČAR
Mirjana Šošić

PREDSJEDNIK
Jovo Vuković

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA
Slobodan Jelić
Rašo Bojanić
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