
     Z A P I S N I K 
 
sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, održane dana 14. ožujka 2016. godine u vijećnici 
Grada Belog Manastira, s početkom u 15,00 sati. 
 
NAZOČNI ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA: Ivan Vukelić, Saša Šipek, Róbert Jankovics, Ivan Šutalo, 
Nevenka Kolesarić, Željka Zagvozda, Srećko Ivković, Miloš Vojtek, Miroslav Dragaš, Jadranka Sabljak, Damir 
Mendler, Goran Hes i Milan Dadić. 
 
NENAZOČNI ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA: Davorin Bubalović, Josip Burgund, Šandor Juhas, 
Stevan Ristić i Bojana Vukosavljević. 
 
PORED VIJEĆNIKA NA SJEDNICI SU NAZOČNI: Ivan Doboš, gradonačelnik Grada Belog Manastira,  
Marko Bogatić, zamjenik gradonačelnika Grada Belog Manastira, Zoran Kranjčec, zamjenik gradonačelnika 
Grada Belog Manastira, Predrag Stojanović, zamjenik gradonačelnika Grada Belog Manastira, Romeo Molnar, 
zamjenik zapovjednika Policijske postaje Beli Manastir, Branko Migles, direktor trgovačkog društva "Baranjska 
čistoća" d.o.o. Beli Manastir, Mario Kovač, direktor trgovačkog društva "Baranjski vodovod" d.o.o. Beli 
Manastir, Zdenko Topalović, Sonja Veseli, Kornelija Pacanović Zvečevac, Andreja Kovač, predstavnici 
sredstava javnog informiranja i ostali nazočni. 
 
 Predsjednica Gradskog vijeća Jadranka Sabljak pozdravlja sve nazočne i traži da se prozivanjem 
gradskih vijećnika utvrdi nazočnost istih.   
 Nakon izvršene prozivke predsjednica Gradskog vijeća utvrđuje da je nazočno 13 od 18 gradskih 
vijećnika te otvara sjednicu i konstatira da je nazočna većina potrebna za pravovaljano odlučivanje.  
  Predsjednica postavlja pitanje ima li primjedbi na zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Belog 
Manastira održane dana 17. prosinca 2015. godine, te budući da nema, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.   
   

Uz poziv za sjednicu dostavljen je sljedeći: 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Pitanja i prijedlozi 
2. Razmatranje stanja sigurnosti na području Grada Belog Manastira za vremensko razdoblje od 1. srpnja 

do 31. prosinca 2015. godine 
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu 
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi 
5. Prijedlog Odluke o uključivanju Grada Belog Manastira u Projekt ʺKreditiranje obrtnih sredstavaʺ 

Osječko-baranjske županije   
6. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava Proračuna Grada Belog Manastira političkim strankama 
7. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Belog Manastira za razdoblje 2016.-2018. 

godina 
8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi radova na rekonstrukciji i 

održavanju poljskih puteva na području Grada Belog Manastira u 2016. godini 
9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o javnim radovima u postupku javne 

nabave radova na izgradnji mrtvačnice na Gradskom groblju Beli Manastir 
10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za 2015. 

godinu 
11. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje VII.-XII. 2015. godine 
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

za 2015. godinu za područje Grada Belog Manastira 
13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2015. godinu 
14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenim aktivnostima u gospodarenju otpadom za 

Grad Beli Manastir u 2015. godini 



-   2   - 

15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva ̋ Baranjski vodovod̋ d.o.o. Beli 
Manastir o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u razdoblju siječanj-prosinac 2015. 
godine 

16. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 
01.09.2015. godine do 31.12.2015. godine. 
 
Predsjednica postavlja pitanje da li ima prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda. 
Róbert Jankovics iznosi primjedbu na dnevni red jer se već šestu sjednicu Gradskog vijeća odgađa 

donošenje odluke o izmjenama Statuta. Činjenica je da je vijećima mjesnih odbora istekao mandat prije više od 
godinu dana, a nisu se raspisali izbori, niti se izmijenio Statut, iako je obećano da će biti na dnevnom redu. 

Ivan Doboš podsjeća da je raspisivanje izbora bilo dva puta na sjednici Gradskog vijeća no iz raznih 
razloga se odlagalo donošenje takve odluke. 

Róbert Jankovics osobno je za izmjene Statuta no nikako da se to uvrsti na dnevni red. 
Predsjednica podsjeća da su izmjene Statuta bile na dnevnom redu no nisu prošle, te poziva da se za 

sljedeću sjednicu ponovno pripremi prijedlog izmjena Statuta.  
Ivan Doboš složio se s tim prijedlogom. 
Obzirom da nije bilo prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda, predsjednica daje predloženi 

dnevni red na glasovanje.  
Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 13 vijećnika glasovalo "za" predloženi dnevni red, te 

konstatirala da je isti jednoglasno usvojen, te se prešlo na razmatranje točaka po usvojenom dnevnom redu. 
 
 

TOČKA 1. PITANJA I PRIJEDLOZI  
 
Željka Zagvozda postavila je pitanje gradonačelniku da li će se moći sve pripremiti za iduću sjednicu 

Gradskog vijeća u svezi izrade strategije za razvoj grada Belog Manastira.  
Ivan Doboš usmenim je putem odgovorio na postavljeno pitanje. 
Jadranka Sabljak postavila je pitanje gradonačelniku u svezi radova na dijelu trga u centru Belog 

Manastira. Svima je poznato da se s radovima započelo prije Božića, sve se raskopalo, ogradio se prostor i na taj 
način suzilo vidno polje vozačima kada izlaze iz ulice u neposrednoj blizini, te se više ništa nije pomaklo barem 
3 mjeseca. Stoga postavlja pitanje tko je za to odgovoran, što se može učiniti, dokle će trajati rješavanje ovog 
pitanja i koji rok imaju izvoditelji za završetak radova. Trgovci u neposrednoj blizini se bune jer im je promet 
jako opao, a posebno trgovina Nešković do koje je najteže doći.   

Ivan Doboš usmenim je putem odgovorio na postavljeno pitanje. 
Jadranka Sabljak dodaje da joj nije jasno zašto se započelo s radovima ako se znalo da nema potrebnog 

materijala za završetak istih. Očekuje da se nešto napravi po ovom pitanju, te da se nada da će do sljedeće 
sjednice Gradskog vijeća makar započeti s radovima. 

Damir Mendler postavio je pitanje gradonačelniku u svezi projekata koji su ušli u prošlogodišnji 
proračun, te ga zanima da li se počelo s realizacijom i dokle se došlo s tim projektima.  

Ivan Doboš usmenim je putem odgovorio na postavljeno pitanje. 
Goran Hes postavio je pitanje gradonačelniku da li je Grad Beli Manastir uputio zahtjeve za financiranje 

određenih projekata prema Županiji, odnosno da li su osigurana sredstva iz županijskog proračuna, te ako jesu o 
kojim iznosima se radi. Nadalje, iznosi inicijativu. Svima je poznato iz medija da je krenula obnova 
vukovarskog vodotoranja u koju se uključila većina gradova i općina u Republici Hrvatskoj, te pokreće 
inicijativu da se u ovu akciju uključi i Grad Beli Manastir. Predlaže da se određenim iznosom pomogne obnovi 
vukovarskog vodotornja, a pripremio je i broj računa na koji se mogu uplatiti sredstva.  

Ivan Doboš usmenim je putem odgovorio na postavljeno pitanje, te se očitovao o inicijativi. 
Nevenka Kolesarić postavila je pitanje gradonačelniku. Prije otprilike godinu dana, kada se saznalo za 

operativni program, postavila je pitanje gradonačelniku da li ima stručni tim za izradu strategije kako bi ovaj 
grad realiziranjem operativnog programa doživio regeneraciju u fizičkom, ekonomskom i socijalnom smislu. 
Tada joj je gradonačelnik odgovorio da ima stručni tim. Postavlja pitanje da li se detektiralo što se treba činiti 
vezano za proces izrade strategije, te se nada da će se za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća organizirati 
prezentacija intervencijskog plana. Percipira da se nije dovoljno iskoristilo osnivanje Baranjske razvojne 
agencije kao ni Poduzetničkog centra iz razloga što su to javna tijela na usluzi građanima i investitorima, a 
osnovani su da bi realizirali investicije putem projekata, te da bi se povećao broj zaposlenih, izgradila 
infrastruktura, povećala socijalna mreža i slično. Međutim, smatra da Baranjska razvojna agencija s jednim 
članom, a isto tako i Poduzetnički centar, ne mogu dovoljno učiniti, te predlaže da se zaposle mladi, educirani i 



-   3   - 

stručni ljude koji su konkurentni na tržištu, a sve kako bi se privukli investitori. Podsjeća da je prošli put pitala 
što se postiglo s njemačkom delegacijom no nije dobila decidiran odgovor. Christian Heinzl je član odbora za 
gospodarstvo njemačkog Bundestaga i koliko je iz tiska saznala, pohvalio je poslovnu zonu i infrastrukturu u 
Belom Manastiru, kao i blizinu aerodroma u Osijeku, ali ne vidi realizaciju i što se od toga postiglo. Također je 
u tisku bila informacija o poljskoj delegaciji koja namjerava investirati na ovom području, pa postavlja pitanje 
što će biti od toga.  

Ivan Doboš usmenim je putem odgovorio na postavljeno pitanje. 
Srećko Ivković podsjeća da već tri godine postavlja pitanje vezano uz strategiju, pa je mislio da se nešto 

događa, međutim nakon uvodnog govora gradonačelnika opet su odgovori isti, prioriteti su opet LAG i sve 
ostalo. Smatra da ovom skupu i gradonačelniku prioritet treba biti Beli Manastir, a ne strategija Baranje i slično. 
Iznosi zadovoljstvo što je Grad donio odluku o načelnoj raspodjeli sredstava namijenjenih financiranju projekata 
i programa udruga za 2016. godinu. Kako su ova 3 mjeseca preživjele udruge znaju oni koji rade u istima. 
Zakonom o udrugama, koji je donijela prošla Vlada, iskopala je grob većini udruga, a Grad Beli Manastir sa 
ovim javnim pozivom i odlukom, zabio je križ na nadgrobni spomenik udruga koje djeluju na ovom području. 
Pročitao je kompletnu natječajnu dokumentaciju, te ne zna koliko će udruga to moći napraviti. Cilj je 
osnaživanje ljudskih potencijala i svega ostalog u udrugama, a ne pokopati i ono malo udruga što je ostalo 
nakon Zakona o udrugama. Samo je uputa za prijavitelje na 12 stranica koja bi možda još trebala sadržavati 
uputu o uputama, te zbog toga smatra da to većina udruga neće ispuniti. Nešto kasnije u izvješću gradonačelnika 
vidljivo je da se kroz aktivnosti gradonačelnika spominje rad pojedinih udruga koje sa par tisuća kuna 
preživljavaju i prate sva događanja u gradu, te ne zna koliko će udruga ostati za sljedeći Dan Grada, te čime će 
se moći hvaliti i gradonačelnik i svi ostali. Napravljeno je savjetovanje za udruge, te ga zanima koliko je bilo 
zainteresiranih. Još neke stvari su mu zasmetale kao npr. da se mora ispisati na računalu, jer većina udruga nema 
ni računalo ni printer, rade s malo sredstava i većinom volontiraju. Nadalje, zasmetalo ga je što se izvornik šalje 
preporučeno poštom kurirom, te mu nije jasno da li je to ostalo kod prepisivanja obrazaca ili iz nekog drugog 
razloga. Postavlja pitanje gradonačelniku što se može zajedno napraviti da se olakša udrugama dobivanje 
sredstava jer smatra da bi se moglo izgubiti 70, 80 posto udruga kakve god one bile, a po njegovom mišljenju, 
najugroženije su male udruge.  

Ivan Doboš i Sonja Veseli usmenim su putem odgovorili na postavljeno pitanje.  
Ivan Vukelić ukazuje da je Damir Paulić, bivši direktor Baranjskog vodovoda d.o.o. Beli Manastir i 

financijski stručnjak, dobio na Županijskom sudu pravomoćnu presudu koja je aktualna i važeća. Vraćen je na 
posao, no međutim nije vraćen na ono što je sud odredio, kako je sud odredio i kakva je presuda. Ne zna tko se 
usuđuje mijenjati presudu i biti jači od suda, no nije to bitno. Naglašava da ima dva dokumenta, od kojih je 
jedan predstavka Damira Paulića podnešena Baranjskom vodovodu vezano za to radno mjesto financijskog 
voditelja razvojne službe, a drugo je obavijest o namjeravanoj odluci o otkazu s ponudom izmijenjenog ugovora 
o radu sadašnjeg direktora Maria Kovača. Oba dokumenta su od 10.3.2016. godine. Iščitavajući oba dokumenta 
ne želi biti sudac, no međutim očito je da postoje veliki problemi i da će sud morati i dalje nastaviti svoj posao i 
da će se sudske odluke donositi na uštrb Baranjskog vodovoda. Zanima ga da li sadašnji direktor vidi nešto 
sporno u očitovanju Damira Paulića. Vjeruje da su svi čuli koliki je trošak koji će Baranjski vodovod platiti na 
ime štete, odnosno na ime presude, uz troškove suda, troškove odvjetnika itd, što je pozamašna svota, a ako se 
ponovi bit će još veća. Zaista ga čudi da se ne poštuju odluke suda ili da se mijenjaju iste, no ne želi zalaziti u 
dubinu, to je veća stvar i bit će problema na radničkom vijeću koje mora donijeti odluku jer je to njihovo 
očitovanje na prijedlog direktora. Sigurno je da će ponovno Beli Manastir biti grad slučaj u tisku i sve će se 
razvlačiti po kojekakvim forumima, te će ponovno građani biti obaviješteni na jedan drugačiji način nego inače. 
Posla će tu imati i DORH i USKOK i zaista će se morati konačno razriješiti pitanje u Baranjskom vodovodu, a 
pogotovo zato što je u toku prošle godine cijena vode toliko porasla da se plaća najskuplja voda, a ne zna zbog 
čega, odnosno da li građani plaćaju takvu cijenu zbog troškova suda, parničnih troškova, a sigurno je da će ovo 
prouzročiti još veće financijske probleme predmetnom trgovačkom društvu. Stoga postavlja pitanje 
gradonačelniku po čijim je patronatom odlučeno da se ne poštuje odluka Županijskoga suda, tko će odgovarati 
za nastalu štetu i troškove koji će sigurno biti veliki u drugom postupku, a procjenjuje se da su troškovi u 
bivšem postupku oko milijun kuna. Također postavlja pitanje zašto se ne poštuje statut firme Baranjski vodovod 
vezan za formiranje nadzornog odbora koji danas ima osam članova, a deveti nije imenovan ili nije prihvaćen, a 
poznato je da po zakonu mora biti neparni broj i da mora biti 9 članova. Postavlja pitanje da li je ukinuto radno 
mjesto na koje je vraćen Damir Paulić, te da li je sistematizirano radno mjesto referenta za financije i što to 
radno mjesto podrazumijeva, da li je za isto po sistematizaciji propisana visoka stručna sprema. Napominje da je 
u isto vrijeme šef financija osoba koja ima srednju stručnu spremu te bi bila pretpostavljena Damiru Pauliću koji 
ima visoku stručnu spremu, pa ga zanima da li to sadašnji direktor smatra da je u redu. Također postavlja pitanje 
da li mu je osigurano radno mjesto sukladno njegovoj stručnoj spremi i da li su mu osigurani uvjeti za rad kao 
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npr. računalo i slično. Nadalje, ponovno ukazuje na visoke troškove koje imaju građani za potrošnju vode, jer 
ako se računa da prosječna obitelj u Belom Manastiru mjesečno troši 10 kubika (sa odvodnjom) znači da ima 
trošak oko 170 kuna, što je dosta velika svota i smatra da je to preskupo.  

Ivan Doboš, Mario Kovač i Marko Bogatić usmenim su putem odgovorili na postavljeno pitanje.  
Saša Šipek postavio je pitanje gradonačelniku u svezi parkirnih mjesta kod katoličkog groblja u Belom 

Manastiru, a svima je poznato o čemu se radi i već niz godina tamo je blato i prijeko je potrebno nešto učiniti. 
Jasno mu je da se to nalazi uz državnu cestu, ali misli da se na inicijativu Grada Belog Manastira prema 
Hrvatskim cestama to ipak može na neki način riješiti, a naročito što se ne radi o velikim zahvatima. Više 
građana mu je ukazalo na ovaj problem te iz tog razloga postavlja ovo pitanje gradonačelniku. Nadalje, iznosi 
svoj prijedlog vezano za Gradsko kazalište Beli Manastir. Gradsko kazalište Beli Manastir ima odlične rezultate, 
osvojena brojna priznanja  i nagrade kako na domaćoj tako i na međunarodnoj sceni pa je na jedan način Beli 
Manastir postao prepoznatljiv po tome. Stoga ima zahtjev koji bi htio da bude na sljedećoj sjednici Gradskog 
vijeća i to da Gradsko kazalište uđe u kategoriju da ne mora ići na natječaj nego da predlaže programe i da se 
financira direktno iz proračuna, kao neka društva o kojima je bilo govora u prethodnim raspravama. Gradsko 
kazalište ne može realizirati svoje programe sa sredstvima kojima raspolaže, održavati predstave, odazivati se 
pozivima na gostovanje po Hrvatskoj i susjednim zemljama, te smatra da bi se zajedno trebala donijeti odluka o 
povećanju sredstava iz gradskog proračuna za Gradsko kazalište Beli Manastir ili riješiti na način da ne moraju 
ići na natječaj.  

Ivan Doboš i Kornelija Pacanović Zvečevac usmenim su putem odgovorili na postavljeno pitanje, a Ivan 
Doboš se očitovano o prijedlogu.  

Róbert Jankovics odustao je od svog pitanja.   
Ivan Šutalo iznosi jedno pitanje i jedan prijedlog u svezi Baranjske čistoće d.o.o. Beli Manastir. Ukazuje 

da je dobio pismeni odgovor na svoje vijećničko pitanje u kojem je navedeno da su čipirane kante u 4 ulice u 
Belom Manastiru, no nije napisano da li su se obavijestili građani da ne iznose poluprazne kante, jer vjeruje da 
bi bilo manje prohoda kamiona smećara ukoliko bi se kante iznosile samo kad su pune. Stoga predlaže da 
Baranjska čistoća obavijesti građane i uputi na pravilno postupanje, jer su ljudi naučili da onaj dan kada je 
odvoz smeća iznesu kante bez obzira da li je puna ili ne, a kamion mora stati gdje god je iznesena kanta. 
Nadalje, postavlja pitanje u svezi plaćanja paušala za odvoz smeća. Naime, mnogi građani negoduju što plaćaju 
paušal, a na nekim računima kao npr. od Baranjskog vodovoda, HEP-a, itd. navedeni su paušalni iznosi koji se 
moraju plaćati bez obzira da li se neka usluga koristi ili ne. Kod Baranjske čistoće to nema i ne zna se koliki je 
paušal, pa postavlja pitanje koliki je paušal i da li se to može navesti na računima koje Baranjska čistoća 
dostavlja građanima.  

Branko Migles usmenim je putem odgovorio na postavljeno pitanje, te se očitovao o prijedlogu. 
Milan Dadić postavio je pitanje gradonačelniku u svezi priča građana koji se žele javiti na natječaj Fonda 

za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izolaciju zgrada i slično. Naime, ima informacija da će uvjeti 
ostati isti kao i na prethodnom natječaju, a drugi pričaju da će se odnosi ulaganja mijenjati i da više omjer 
financiranja Fonda i vlasnika objekta neće biti 80:20, nego 70:30, ili čak 50:50. Stoga postavlja pitanje da li 
postoji neka informacija o tome.  

Ivan Doboš usmenim je putem odgovorio na postavljeno pitanje. 
 
 
TOČKA 2. RAZMATRANJE STANJA SIGURNOSTI NA PODRU ČJU GRADA BELOG 

MANASTIRA ZA VREMENSKO RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31 . 
PROSINCA 2015. GODINE 

 
Uvodno obrazloženje dao je Romeo Molnar. 
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Nevenka Kolesarić, Romeo Molnar, Željka Zagvozda, Ivan Šutalo i Milan 

Dadić. 
Obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Vijeća zatvorila je raspravu i dala na 

glasovanje Obavijest o stanju sigurnosti na području Grada Belog Manastira za vremensko razdoblje od 1. 
srpnja do 30. rujna 2015. godine, te nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 13 vijećnika glasovalo "za", 
te konstatirala da je isto jednoglasno usvojeno. Nadalje, predsjednica daje na glasovanje Obavijest o stanju 
sigurnosti na području Grada Belog Manastira za vremensko razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2015. 
godine, te nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 13 vijećnika glasovalo "za", te konstatirala da je isto 
jednoglasno usvojeno i jednoglasno donesen ZAKLJUČAK kojim su usvojene Obavijest o stanju sigurnosti na 
području Grada Belog Manastira za vremensko razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2015. godine i Obavijest o 
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stanju sigurnosti na području Grada Belog Manastira za vremensko razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 
2015. godine, Policijske postaje Beli Manastir. 

 
 

TOČKA 3. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVA ĆANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA 
PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2015. GODINU 

 
Uvodno obrazloženje dala je Sonja Veseli. Iznosi da je došlo po tehničke pogreške u točki III. stavak 3. 

Prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna s godišnjim obračunom Proračuna Grada Belog 
Manastira za 2015. godinu gdje je napisano da se preostali višak prihoda poslovanja nad rashodima poslovanja 
iz 2015. godine u cijelosti prenosi u proračun za 2015. godinu, što nije moguće, te treba ispraviti da se prenosi u 
proračun za 2016. godinu.  

Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Ivan Vukelić, Sonja Veseli i Saša Šipek. 
Obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Vijeća zatvorila je raspravu i dala na 

glasovanje Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna s godišnjim obračunom Proračuna 
Grada Belog Manastira za 2015. godinu, s navedenom ispravkom tehničke pogreške. 

Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 13 vijećnika glasovalo "za", te konstatirala da je 
jednoglasno donesena ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA S 
GODIŠNJIM OBRAČUNOM PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2015. GODINU. 
 Nadalje, predsjednica daje na glasovanje Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja za 2015. godinu. 

Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 13 vijećnika glasovalo "za" prijedlog, te konstatirala da 
je jednoglasno donesena ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA ZA 2015. GODINU. 

Predsjednica daje na glasovanje Prijedlog Odluke o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara 
za 2015. godinu. 

Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 13 vijećnika glasovalo "za" prijedlog, te konstatirala da 
je jednoglasno donesena ODLUKA O RASHODOVANJU OSNOVNIH SREDSTAVA I SITNOG 
INVENTARA ZA 2015. GODINU. 

 
 

TOČKA 4. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O SOCIJALNO J SKRBI 
 

Uvodno obrazloženje dala je Sonja Veseli.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Ivan Vukelić, Jadranka Sabljak, Nevenka Kolesarić i Sonja Veseli.  
Obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Vijeća zatvorila je raspravu i dala na 

glasovanje Prijedlog Odluke.   
Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 13 vijećnika glasovalo "za", te konstatirala da je 

jednoglasno donesena ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI.  
 

 
TOČKA 5. PRIJEDLOG ODLUKE O UKLJU ČIVANJU GRADA BELOG MANASTIRA U 

PROJEKT ʺKREDITIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA ʺ OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Uvodno obrazloženje dala je Sonja Veseli.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Ivan Šutalo i Sonja Veseli. 
Obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Vijeća zatvorila je raspravu i dala na 

glasovanje Prijedlog Odluke.  
Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 13 vijećnika glasovalo "za", te konstatirala da je 

jednoglasno donesena ODLUKA O UKLJUČIVANJU GRADA BELOG MANASTIRA U PROJEKT 
ʺKREDITIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA̋ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE. 
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TOČKA 6. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA PRORA ČUNA GRADA 
BELOG MANASTIRA POLITI ČKIM STRANKAMA 

 
Uvodno obrazloženje dala je Sonja Veseli.   
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednica Vijeća zatvorila je raspravu i dala na glasovanje 

Prijedlog Odluke.   
Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 12 vijećnika glasovalo "za" (Ivan Vukelić, Saša Šipek, 

Róbert Jankovics, Ivan Šutalo, Nevenka Kolesarić, Željka Zagvozda, Srećko Ivković, Miloš Vojtek, Jadranka 
Sabljak, Damir Mendler, Goran Hes i Milan Dadić), a 1 vijećnik bio je "protiv" (Miroslav Dragaš), te 
konstatira da je donesena ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA BELOG 
MANASTIRA POLITIČKIM STRANKAMA. 
 
 
TOČKA 7. PRIJEDLOG PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI NA P ODRUČJU 

GRADA BELOG MANASTIRA ZA RAZDOBLJE 2016.-2018. GODI NA 
 

Uvodno obrazloženje dala je Sonja Veseli.  
Nakon uvodnog obrazloženja, predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednica Vijeća zatvorila je raspravu i dala na glasovanje 

Prijedlog Programa.  
Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 12 vijećnika glasovalo "za" (glasovanju nije bio 

nazočan vijećnik Srećko Ivković), te konstatirala da je jednoglasno donesen PROGRAM POTPORA 
POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA BELOG MANASTIRA ZA RAZDOBLJE 2016.-2018. 
GODINE. 

 
 
TOČKA 8. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE 

UGOVORA O NABAVI RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ODRŽAVA NJU 
POLJSKIH PUTEVA NA PODRU ČJU GRADA BELOG MANASTIRA U 2016. 
GODINI 

 
Uvodno obrazloženje dala je Kornelija Pacanović Zvečevac. 
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Milan Dadić i Kornelija Pacanović Zvečevac.  
Obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Vijeća zatvorila je raspravu i dala na 

glasovanje Prijedlog Zaključka.  
Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 12 vijećnika glasovalo "za" (glasovanju nije bio 

nazočan vijećnik Srećko Ivković), te konstatirala da je jednoglasno donesen ZAKLJUČAK O DAVANJU 
SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O NABAVI RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I 
ODRŽAVANJU POLJSKIH PUTEVA NA PODRUČJU GRADA BELOG MANASTIRA U 2016. GODINI. 
 
 
TOČKA 9. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE 

UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE 
RADOVA NA IZGRADNJI MRTVA ČNICE NA GRADSKOM GROBLJU BELI 
MANASTIR 

 
Uvodno obrazloženje dala je Kornelija Pacanović Zvečevac.   
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednica Vijeća zatvorila je raspravu i dala na glasovanje 

Prijedlog Zaključka.   
Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 11 vijećnika glasovalo "za" prijedlog  (glasovanju nisu 

bili nazočni vijećnici Srećko Ivković i Saša Šipek), te konstatirala da je jednoglasno donesen ZAKLJUČAK O 
DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA U POSTUPKU 
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JAVNE NABAVE RADOVA NA IZGRADNJI MRTVAČNICE NA GRADSKOM GROBLJU BELI 
MANASTIR. 
 
 
TOČKA 10. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA O USVAJANJU IZVJEŠ ĆA O RADU GRADSKOG 

VIJEĆA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2015. GODINU 
 

Uvodno obrazloženje dala je Jadranka Sabljak.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednica Vijeća zatvorila je raspravu i dala na glasovanje 

Prijedlog Zaključka.  
Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 11 vijećnika glasovalo "za" prijedlog (glasovanju nisu 

bili nazočni vijećnici Srećko Ivković i Saša Šipek), te konstatirala da je jednoglasno donesen ZAKLJUČAK O 
USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2015. 
GODINU.  
 
 
TOČKA 11. IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 

RAZDOBLJE VII.-XII. 2015. GODINE 
 
Uvodno obrazloženje dao je Ivan Doboš.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednica Vijeća zatvorila je raspravu i dala na glasovanje 

Izvješće.   
Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 6 vijećnika glasovalo "za" (Nevenka Kolesarić, Željka 

Zagvozda, Miloš Vojtek, Jadranka Sabljak, Damir Mendler i Goran Hes), a 5 vijećnika bilo je "suzdržano" 
(Ivan Vukelić, Róbert Jankovics, Ivan Šutalo, Miroslav Dragaš i Milan Dadić), te konstatira da je donesen 
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNIKA GRADA BELOG 
MANASTIRA ZA RAZDOBLJE VII.-XII. 2015. GODINE (glasovanju nisu bili nazočni vijećnici Srećko 
Ivković i Saša Šipek). 
 
 
TOČKA 12. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA O PRIHVA ĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 201 5. GODINU 
ZA PODRUČJE GRADA BELOG MANASTIRA  

 
Uvodno obrazloženje dala je Kornelija Pacanović Zvečevac.   
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Ivan Vukelić, Kornelija Pacanović Zvečevac i Jadranka Sabljak. 
Obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Vijeća zatvorila je raspravu i dala na 

glasovanje Prijedlog Zaključka.   
Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 13 vijećnika glasovalo "za" prijedlog, te konstatirala da 

je jednoglasno donesen ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU ZA PODRUČJE GRADA 
BELOG MANASTIRA. 
 
 
TOČKA 13. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA O USVAJANJU IZVJEŠ ĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

GRADNJE OBJEKATA I URE ĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 
PODRUČJU GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2015. GODINU  

 
Uvodno obrazloženje dala je Kornelija Pacanović Zvečevac.   
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Ivan Vukelić, Kornelija Pacanović Zvečevac, Željka Zagvozda, Ivan Šutalo, 

Goran Hes, Jadranka Sabljak i Saša Šipek.  
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Obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Vijeća zatvorila je raspravu i dala na 
glasovanje Prijedlog Zaključka.   

Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 13 vijećnika glasovalo "za" prijedlog, te konstatirala da 
je jednoglasno donesen ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE 
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA BELOG 
MANASTIRA ZA 2015. GODINU. 
 
TOČKA 14. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA O PRIHVA ĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDENIM 

AKTIVNOSTIMA U GOSPODARENJU OTPADOM ZA GRAD BELI 
MANASTIR U 2015. GODINI 

 
Uvodno obrazloženje dala je Kornelija Pacanović Zvečevac.   
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednica Vijeća zatvorila je raspravu i dala na glasovanje 

Prijedlog Zaključka.   
 Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 13 vijećnika glasovalo "za" prijedlog, te konstatirala da 
je jednoglasno donesen ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA 
U GOSPODARENJU OTPADOM ZA GRAD BELI MANASTIR U 2015. GODINI. 
 
 
TOČKA 15. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA O PRIHVA ĆANJU IZVJEŠĆA TRGOVAČKOG 

DRUŠTVA ʺBARANJSKI VODOVOD ʺ D.O.O. BELI MANASTIR O 
NAPLAĆENIM I UTROŠENIM SREDSTVIMA NAKNADE ZA RAZVOJ U 
RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2015. GODINE 

 
Uvodno obrazloženje dala je Kornelija Pacanović Zvečevac.   
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Saša Šipek, Kornelija Pacanović Zvečevac i Ivan Doboš.  
Obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Vijeća zatvorila je raspravu i dala na 

glasovanje Prijedlog Zaključka.   
 Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 13 vijećnika glasovalo "za" prijedlog, te konstatirala da 
je jednoglasno donesen ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 
ʺBARANJSKI VODOVOD̋  D.O.O. BELI MANASTIR O NAPLAĆENIM I UTROŠENIM SREDSTVIMA 
NAKNADE ZA RAZVOJ U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2015. GODINE.  
 
 
TOČKA 16. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA O USVAJANJU IZVJEŠ ĆA O UTROŠKU TEKUĆE 

PRORAČUNSKE PRIČUVE ZA RAZDOBLJE OD 01.09.2015. GODINE DO 
31.12.2015. GODINE 

 
Uvodno obrazloženje dao je Ivan Doboš.   
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednica Vijeća zatvorila je raspravu i dala na glasovanje 

Prijedlog Zaključka.   
Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 12 vijećnika glasovalo "za" (Ivan Vukelić, Saša Šipek, 

Róbert Jankovics, Ivan Šutalo, Nevenka Kolesarić, Željka Zagvozda, Miloš Vojtek, Miroslav Dragaš, Jadranka 
Sabljak, Damir Mendler, Goran Hes i Milan Dadić), a 1 vijećnik bio je "suzdržan" (Srećko Ivković), te 
konstatira da je donesen ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O UTROŠKU TEKUĆE 
PRORAČUNSKE PRIČUVE ZA RAZDOBLJE OD 01.09.2015. GODINE DO 31.12.2015. GODINE. 
 Gradonačelnik informira da je od srčanog udara preminuo vlasnik tvrtke Starco koja posluje u Belom 
Manastiru. 

Predsjednica zaključuje rad 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u 17,55 sati. 
 

KLASA: 021-05/16-01/04 
URBROJ: 2100/01-01-01-16-2 
U Belom Manastiru, 14. ožujka 2016. godine 
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