
Z A P I S N I K 
 
sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, održane dana 22. rujna 2016. godine u vijećnici 
Grada Belog Manastira, s početkom u 15,00 sati. 
 
NAZOČNI ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA: Saša Šipek, Ivan Šutalo, Josip Burgund, Nevenka Kolesarić, 
Željka Zagvozda, Srećko Ivković (stigao pod 1. točkom), Miroslav Dragaš, Jadranka Sabljak, Damir Mendler, 
Goran Hes, Stevan Ristić i Milan Dadić. 
 
NENAZOČNI ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA: Davorin Bubalović, Ivan Vukelić, Róbert Jankovics 
Miloš Vojtek, Šandor Juhas 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, Branko Migles, 
direktor trgovačkog društva "Baranjska čistoća" d.o.o. Beli Manastir, Mario Kovač, direktor trgovačkog društva 
"Baranjski vodovod" d.o.o. Beli Manastir, Laura Blagus Tenjeri, direktorica trgovačkog društva "Poduzetnički 
centar Beli Manastir" d.o.o., Zlata Maršić, direktorica trgovačkog društva ″Radio Baranja″ d.o.o Beli Manastir, 
Vladimir Kedmenec, direktor trgovačkog društva ″Stanouprava″ d.o.o. Beli Manastir, Matej Perkušić, direktor 
Turističke zajednice Baranje, Predrag Prekodravac, zapovjednik Policijske postaje Beli Manastir, Marko 
Novaković, voditelj knjigovodstva trgovačkog društva "Baranjska čistoća" 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 11 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 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Belog 
Manastira održane dana 28. lipnja 2016. 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. siječnja 

do 30. lipnja 2016. godine 
3. Razmatranje izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2015. godini: 

− Baranjska čistoća d.o.o. Beli Manastir 
− Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir 
− Poduzetnički centar Beli Manastir d.o.o. 
− Radio Baranja d.o.o. Beli Manastir 
− Stanouprava d.o.o. Beli Manastir 
− Turistička zajednica Baranje 

4. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2017. 
godinu 

5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 
01.01. do 30.06.2016. godine 

6. Prijedlog Odluke o uspostavljanju međusobne suradnje i sklapanju Sporazuma između gradova 
Cambridge, savezna država Minnesota (SAD) i Beli Manastir, Hrvatska 

7. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima 
Grada Belog Manastira 

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o javnim radovima u postupku javne 
nabave radova na izgradnji ʺVinske ceste̋ u k.o. Beli Manastir 

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi usluge restauracije zaštićenog 
kulturnog dobra: Uskotračna parna lokomotiva Đuro Đaković, tbr. 343 i tri putnička vagona 
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10. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje I.-VI. 2016. godine 
11. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01. 06. 

2016. godine do 31. 08. 2016. godine 
 
Predsjednica postavlja pitanje da li ima prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda.  
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 11 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  
 

Damir Mendler postavio je pitanje gradonačelniku. Prije dvije godine donesena je odluka da će se pomoći 
gladnoj djeci u Osnovnoj školi, što se uspjelo preko donacija i Centra za socijalni rad, te je isplaćena pomoć za 
obrok za 120-ero djece. Ove godine Vlada na ovo pitanje drugačije gleda i došlo je do smanjenja prava djece 
koja dobivaju pomoć za kuhinju odnosno obrok u školi, te se broj od 120 smanjio na 40-ero djece koja imaju 
pravo na kuhinju. Stoga predlaže gradonačelniku da se za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća pripremi prijedlog 
kojim bi se, kao što su neki drugi gradovi i općine, uvelo da djeca kojima je to potrebno imaju pravo na  
besplatnu kuhinju. Škola je napravila proračun i nema više od 25 do 30 djece kojima bi to trebalo omogućiti. 
Nažalost ovaj prijedlog nije uspio definirati za ovu sjednicu Gradskog vijeća, jer nije imao određene dokumente, 
no sad ih ima i predlaže da gradonačelnik prihvati ovaj prijedlog.   

Ivan Doboš i Sonja Veseli usmenim putem očitovali su se o prijedlogu. 
Goran Hes postavio je pitanje gradonačelniku. Podsjeća da je zadnja sjednica Gradskog vijeća bila 28. 

lipnja 2016. godine, nakon koje je 14. srpnja 2016. godine, izašao članak u svezi 120 milijuna eura iz 
strukturnih fondova EU, pa ga zanima u kojoj je Grad Beli Manastir fazi s realizacijom. U članku je napisano da 
je predviđeno 120 milijuna eura za Grad Beli Manastir, Benkovac, Knin, Petrinju, Vukovar i Općinu Darda. 
Kada se 120 milijuna podijeli na pet to je 24, te mu je nejasno kakva će biti raspodjela s Općinom Darda. 
Postavlja pitanje gradonačelniku da li je stupio u kontakt s Općinom Darda i ministarstvom, po ovom pitanju i 
zanima ga dokuda se došlo u dogovorima, kakve su povratne informacije oko svih projekata Grada Belog 
Manastira, odnosno stadiona, projekata za Branjin Vrh i Šećeranu itd. Postavlja pitanje vezano za javnu rasvjetu 
u Šumarini. Poznato je kako su postavljene bandere i vjerojatno je dobar dio posla odrađen, te da je ostao jedan 
mještanin koji se stalno predomišlja o dopuštanju postavljanja bandere u svom dvorištu, pa ga zanima da li se 
našlo nekakvo rješenje.  

Ivan Doboš usmenim je putem odgovorio na postavljeno pitanje. 
Jadranka Sabljak postavila je pitanje gradonačelniku. Poslije izgradnje kanalizacije na Brdu 2 svi 

stanovnici su bili ugodno iznenađeni asfaltiranjem cesta, pa ju zanima što se dogodilo cestom u Ulici Marina 
Držića, a to je ona okomito najstrmija ulica koja ide na Osječku. Ta ulica nije popravljena, a ovih dana opet se 
nekoliko rupa otvorilo, te se ne zna da li će izdržati zimu. Svima je poznato da je tom ulicom dosta teško 
prometovati, a posebno zimi, pa ju zanima da li ista nije bila u ugovoru da se popravi ili što se dogodilo po tom 
pitanju. Dosta stanovnika se žali na brdu, kao npr. na dijelu prema veterinarskoj stanici ostaju spojevi između 
ulica gdje su samo kamenčići ili gdje je zemlja, pa postavlja pitanje da li može komunalni redar ili netko drugi 
to provjeriti, te predlaže da se to uvrsti u nekakav plan popravaka. Također ju zanima dokle se došlo s dječjim 
igralištima, podsjećajući da se prošli put dosta velika suma novca prebacila na izgradnju, a ne vidi da je ijedno 
igralište popravljeno.  

Ivan Doboš, Kornelija Pacanović Zvečevac i Mario Kovač usmenim putem odgovorili su na postavljeno 
pitanje.  

Nevenka Kolesarić čestitala je kolegama vijećnicima iz HDZ-a na pobjedi na parlamentarnim izborima. 
Nadalje, postavila je pitanje grdonačelniku kada će ulica Vladimira Nazora i Ulica kralja Zvonimira biti 
spojene. Spajanjem tih ulica riješio bi se problem na koji ukazuju građani, a vijećnici u Gradskom vijeću trebaju 
osluškivati potrebe građana. Tu je i načelnik Policije i poznato mu je da se građani tuže na problem parkiranja 
ispred ugostiteljskog objekta Candy kao i okretanja na toj cesti. Stanari zgrade tzv. kanarinac i ostalih zgrada u 
produžetku se tuže da im je izgradnjom parkirališnih mjesta i cvjetnjaka sužen prolaz i pristup, što im 
predstavlja problem i prilikom isporuke drva i ostalih dostava za koje je potrebno neko veće vozilo, jer je 
jednostavno nemoguće proći ako se bilo koje vozilo parkira, a s druge strane su garaže i šupe. Stari 
Belomanastirci se vjerojatno sjećaju plana da se iza napravi prolaz, odnosno u onom dijelu gdje se nalazi jedna 
trošna kuća kod pekare, kao i jedna obiteljska kuća, što se još davno planiralo jer bi se na taj način riješio ovaj 
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problem kao i problem nedostatka parkirališnih mjesta te malo rasteretio taj dio grada. Na ovo pitanje ukazali su 
građani.  

Ivan Doboš i Kornelija Pacanović Zvečevac usmenim putem odgovorili su na postavljeno pitanje.  
Željka Zagvozda postavila je pitanje gradonačelniku u svezi bazena. Ljeto je prošlo pa ju zanima što će 

biti s bazenima.  
Ivan Doboš usmenim je putem odgovorio na postavljeno pitanje. 
Željka Zagvozda moli da gradonačelnik uzme u obzir rješavanje ovog problema te ukoliko ne bude 

moguće financiranje kroz proračun ili poslije kroz rebalans, da se podigne kredit u tu svrhu.  
Stevan Ristić postavio je pitanje gradonačelniku. Postoje indicije odnosno informacije da nema više 

manjinske grupe u vrtiću, pa kako se ne bi stalno bavili nekakvim kuloarskim pričama, zamolio je 
gradonačelnika za informaciju da li su te tvrdnje istinite.  

Ivan Doboš usmenim je putem odgovorio na postavljeno pitanje. 
Miroslav Dragaš odustao je od svog pitanja. 
Saša Šipek postavio je pitanje gradonačelniku. Zadnji puta se o tome raspravljalo, pa je htio postaviti 

pitanje da li se nešta radilo po pitanju pješačkog prijelaza na glavnom raskrižju u centru kod parka u Šumarini. 
Poznato je kako je tamo NTL otvorio trgovinu i da je prolazak kroz to raskrižje gušći i žurniji, a isto tako počela 
je školska godina i djeca idu u školu. Također je poznato da nema pješačkih prijelaza, a pročitao je puno studija 
i dokumenta, te ne zna kako jedno raskižje od 18 metara može biti bez pješačkog prijelaza, pa čak ne zna ni 
kako može dobiti uporabnu dozvolu za prometovanje motornim vozilima. Stoga pita gradonačelnika da li je 
nešto radio po tom pitanju i da li ima nekakvih naznaka i dogovora u suradnji s Županijskim cestama i Gradom 
Belim Manastirom. Nadalje, podsjeća da je postavljao pitanje u svezi rješavanja zaštite ograde na željezničkoj 
pruzi, međunarodnoj željezničkoj pruzi RH i Mađarska u Šumarini, gdje djeca prelaze i idu u školu, te moraju sa 
nogostupa prijeći na kolnik što je vrlo opasno, iako nije velik protok vlakova i postoji signalizacija, što je 
poznato načelniku Policijske postaje, ali opet radi predostrožnosti treba postaviti zaštitnu ogradu. Stoga ga 
zanima da li ima pomaka po tom pitanju. Nadovezuje se na pitanje vijećnika u svezi dječjeg igrališta, odnosno 
gradonačelnikov odgovor da Vojtek dobije posao za izgradnju dječjih igrališta, a svima je poznato da Grad ima 
potraživanja prema gospodinu Vojteku te moli kompletno izvješće oko tih potraživanja. Da li je gospodin 
Vojtek još uvijek dužan Gradu, a ako je dužan smatra da on nikako ne može dobiti posao i biti izvođač radova 
za rekonstrukciju dječjih igrališta. Zahvalio se vijećnici Nevenki Kolesarić na čestitki HDZ-u po pitanju 
parlamentarne izborne pobjede.  

Ivan Doboš usmenim je putem odgovorio na postavljeno pitanje. 
Ivan Šutalo postavio je pitanje gradonačelniku a u svezi problema ambrozije u našem gradu i okolici. 

Građani negoduju što se događa jer se ta ambrozija ne uklanja kako sa privatnih tako i s gradskih parcela. 
Svjedoci smo da je zgrada na Osječkoj 124 srušena i raste trava, te ambrozija raste a ne poduzima se ništa.  

Ivan Doboš usmenim je putem odgovorio na postavljeno pitanje. 
Josip Burgund postavio je pitanje gradonačelniku u svezi prijelaza na pješačko-biciklističkoj stazi Beli 

Manastir – Branjin Vrh. Podsjeća da je na prošloj sjednici bilo riječi o tome, te postavlja pitanje dokle se došlo.  
Ivan Doboš usmenim je putem odgovorio na postavljeno pitanje. 
Milan Dadić postavio je pitanje gradonačelniku, iako je to jedno staro pitanje koje više ne zna da li 

postavljati ili ne. Od kada su završeni radovi na odvodnji, brdo sjever, tamo je oštećen pločnik, te je rečeno 
nekoliko puta da se zna tko je to napravio, riješit će se, pa sada pita da li se stvarno zna tko je to napravio i da li 
se ima namjeru riješiti ili je netko zaštićen pa se ne smije. U tom slučaju neka se tako kaže pa više neće 
postavljati isto pitanje.  

Mario Kovač usmenim je putem odgovorio na postavljeno pitanje. 
 
 

TOČKA 2. RAZMATRANJE STANJA SIGURNOSTI NA PODRU ČJU GRADA BELOG 
MANASTIRA ZA VREMENSKO RAZDOBLJE OD 1. SIJE ČNJA DO 30. 
LIPNJA 2016. GODINE 

 
Uvodno obrazloženje dao je Predrag Prekodravac.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Goran Hes, Predrag Prekodravac, Srećko Ivković, Milan Dadić, Željka 

Zagvozda, Jadranka Sabljak, Nevenka Kolesarić, Ivan Šutalo i Saša Šipek.  
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 01. 
siječnja do 31. ožujka 2016. godine i Obavijest o stanju sigurnosti na području Grada Belog Manastira za 
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vremensko razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2016. godine, te nakon glasovanja je objavila da je 11 vijećnika 
glasovalo "za" (glasovanju nije bio nazočan vijećnik Josip Burgund), te konstatirala da je jednoglasno donesen 
ZAKLJUČAK kojim su usvojene Obavijest o stanju sigurnosti na području Grada Belog Manastira za 
vremensko razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine i Obavijest o stanju sigurnosti na području 
Grada Belog Manastira za vremensko razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2016. godine, Policijske postaje Beli 
Manastir. 

 
 

TOČKA 3. RAZMATRANJE IZVJEŠ ĆA O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU U 
2015. GODINI: 

 
− "Stanouprava" d.o.o. Beli Manastir 

 
Uvodno obrazloženje dao je Vladimir Kedmenec.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Nevenka Kolesarić, Vladimir Kedmenec, Saša Šipek, Ivan Doboš i Jadranka 

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

glasovanje Izvješće.  
Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 12 vijećnika glasovalo "za", te konstatirala da je 

jednoglasno donesen ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM 
POSLOVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA "STANOUPRAVA" D.O.O. BELI MANASTIR U 2015. 
GODINI. 
  

− "Baranjska čistoća" d.o.o. Beli Manastir 
 

Uvodno obrazloženje dali su Branko Migles i Marko Novaković. 
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Nevenka Kolesarić, Saša Šipek, Srećko Ivković i Branko Migles.  
Obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Vijeća zatvorila je raspravu i dala na 

glasovanje Izvješće.  
Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 12 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 

jednoglasno donesen ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM 
POSLOVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BARANJSKA ČISTOĆA" D.O.O. BELI MANASTIR U 2015. 
GODINI. 
 

− "Baranjski vodovod" d.o.o. Beli Manastir 
 
Uvodno obrazloženje dao je Mario Kovač.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Nevenka Kolesarić, Mario Kovač, Jadranka Sabljak i Goran Hes. 
Obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Vijeća zatvorila je raspravu i dala na 

glasovanje Izvješće.  
Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 12 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 

jednoglasno donesen ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM 
POSLOVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BARANJSKI VODOVOD" D.O.O. BELI MANASTIR U 
2015. GODINI.  

 
− "Poduzetnički centar Beli Manastir" d.o.o. 

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

glasovanje Izvještaj.  
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Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 12 vijećnika glasovalo "za", te konstatirala da je 
jednoglasno donesen ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU I FINANCIJSKOM 
POSLOVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA "PODUZETNIČKI CENTAR BELI MANASTIR" D.O.O. ZA 
2015. GODINU. 

 
− "Radio Baranja" d.o.o. Beli Manastir 

 
Uvodno obrazloženje dala je Zlata Maršić.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Nevenka Kolesarić, Saša Šipek, Zlata Maršić i Goran Hes.  
Obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Vijeća zatvorila je raspravu i dala na 

glasovanje Izvješće.  
Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 11 vijećnika glasovalo "za" (glasovanju nije bio 

nazočan vijećnik Srećko Ivković), te konstatirala da je jednoglasno donesen ZAKLJUČAK O USVAJANJU 
IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA "RADIO BARANJA" 
D.O.O. BELI MANASTIR U 2015. GODINI. 

 
− Turisti čka zajednica Baranje 

 
Uvodno obrazloženje dao je Matej Perkušić.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Goran Hes i Matej Perkušić. 
Obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Vijeća zatvorila je raspravu i dala na 

glasovanje Izvješće.  
Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 11 vijećnika glasovalo "za" (glasovanju nije bio 

nazočan vijećnik Srećko Ivković), te konstatira da je jednoglasno donesen ZAKLJUČAK O USVAJANJU 
IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU TURISTIČKE ZAJEDNICE BARANJE ZA 2015. 
GODINU. 

 
 
TOČKA 4. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA O ODOBRAVANJU PROGRAMA RADA 

SAVJETA MLADIH GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2017. GODIN U 
 
Uvodno obrazloženje dao je Zdenko Topalović.  
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", te konstatira da je 

jednoglasno donesen ZAKLJUČAK O ODOBRAVANJU PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH GRADA 
BELOG MANASTIRA ZA 2017. GODINU. 
 
 
TOČKA 5. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA O USVAJANJU IZVJEŠ ĆA O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA GRADA BELOG MANASTIRA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO  
30.06.2016. GODINE 

 
Uvodno obrazloženje dala je Sonja Veseli.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Saša Šipek, Sonja Veseli, Kornelija Pacanović Zvečevac, Ivan Doboš 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 12 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 

jednoglasno donesen ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA 
BELOG MANASTIRA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2016. GODINE. 
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TOČKA 6. PRIJEDLOG ODLUKE O USPOSTAVLJANJU ME ĐUSOBNE SURADNJE I 

SKLAPANJU SPORAZUMA IZME ĐU GRADOVA CAMBRIDGE, SAVEZNA 
DRŽAVA MINNESOTA (SAD) I BELI MANASTIR, HRVATSKA 

 
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 Odluke.  
Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 12 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 

jednoglasno donesena ODLUKA O USPOSTAVLJANJU MEĐUSOBNE SURADNJE I SKLAPANJU 
SPORAZUMA IZMEĐU GRADOVA CAMBRIDGE, SAVEZNA DRŽAVA MINNESOTA (SAD) I BELI 
MANASTIR, HRVATSKA. 

 
 

TOČKA 7. PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRA ČUN PLAĆE 
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA  BELOG 
MANASTIRA 

 
Uvodno obrazloženje dao je Ivan Doboš.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Ivan Šutalo, Ivan Doboš i Jadranka Sabljak. 
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 12 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 

jednoglasno donesena ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I 
NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA BELOG MANASTIRA. 
 
 
TOČKA 8. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE 

UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE 
RADOVA NA IZGRADNJI ʺVINSKE CESTEʺ U K.O. BELI MANASTIR 

 
Uvodno obrazloženje za ovu i sljedeću točku dala je Kornelija Pacanović Zvečevac.   
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Ivan Šutalo, Kornelija Pacanović Zvečevac, Sonja Veseli, Nevenka Kolesarić, 

Željka Zagvozda, Jadranka Sabljak i Srećko Ivković.  
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", te konstatira da je 

jednoglasno donesen ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O 
JAVNIM RADOVIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE RADOVA NA IZGRADNJI ̋ VINSKE CESTE̋ U 
K.O. BELI MANASTIR. 
 
 
TOČKA 9. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE 

UGOVORA O NABAVI USLUGE RESTAURACIJE ZAŠTI ĆENOG 
KULTURNOG DOBRA: USKOTRA ČNA PARNA LOKOMOTIVA ĐURO 
ĐAKOVI Ć, TBR. 343 I TRI PUTNIČKA VAGONA 

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

glasovanje Prijedlog Zaključka.  
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 Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 12 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 
jednoglasno donesen ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O 
NABAVI USLUGE RESTAURACIJE ZAŠTIĆENOG KULTURNOG DOBRA: USKOTRAČNA PARNA 
LOKOMOTIVA ĐURO ĐAKOVIĆ, TBR. 343 I TRI PUTNIČKA VAGONA.  
 
 
TOČKA 10. RAZMATRANJE IZVJEŠ ĆA O RADU GRADONAČELNIKA GRADA BELOG 

MANASTIRA ZA RAZDOBLJE I.-VI. 2016. 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 10 vijećnika glasovalo "za" (Saša Šipek, Ivan Šutalo, 

Josip Burgund, Nevenka Kolesarić, Željka Zagvozda, Jadranka Sabljak, Damir Mendler, Goran Hes, Stevan 
Ristić i Milan Dadić), 1 vijećnik "protiv" (Miroslav Dragaš), a 1 vijećnik bio je "suzdržan" (Srećko Ivković), te 
konstatira da je donesen ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNIKA 
GRADA BELOG MANASTIRA ZA RAZDOBLJE I.-VI. 2016. GODINE. 

 
 

TOČKA 11. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA O USVAJANJU IZVJEŠ ĆA O UTROŠKU TEKUĆE 
PRORAČUNSKE PRIČUVE ZA RAZDOBLJE OD 01. 06. 2016. GODINE DO 31. 
08. 2016. 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", te konstatira da je jednoglasno 

donesen ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O UTROŠKU TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE ZA 
RAZDOBLJE OD 01. 06. 2016. GODINE DO 31. 08. 2016. GODINE. 

Predsjednica je zaključila rad 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u 18,50 sati. 
 
 

KLASA: 021-05/16-01/16 
URBROJ: 2100/01-01-01-16-2 
Beli Manastir, 22. rujna 2016. godine 
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