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Z A P I S N I K 

sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Belog Manastira 
 
20. prosinca 2016. godine – 14,00 sati 
 
NAZOČNI ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA: Davorin Bubalović (stigao pod 1. točkom), Ivan Vukelić, 
Saša Šipek, Ferenc Kovač, Ivan Šutalo, Josip Burgund, Nevenka Kolesarić, Željka Zagvozda, Srećko Ivković, 
Miroslav Dragaš (stigao pod 1. točkom), Jadranka Sabljak, Damir Mendler (stigao pod 1. točkom), Goran Hes, 
Stevan Ristić i Milan Dadić. 
NENAZOČNI ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA: Šandor Juhas, Miloš Vojtek 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, Daniel Časar, zamjenik zapovjednika JPVP 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, 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 12 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 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Belog 
Manastira održane dana 27. listopada 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. Izvješće Mandatne komisije povodom stavljanja mandata člana Gradskog vijeća Grada Belog Manastira 

Róberta Jankovicsa u mirovanje iz osobnih razloga i određivanje zamjenika člana Gradskog vijeća i 
prisega zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Belog Manastira 

3. Izvješće o  obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na 
području Grada Belog Manastira 

4. Prijedlog Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Belog Manastira za 2016. godinu 

5. Prijedlog Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu sa 
projekcijom za 2018. i 2019. godinu 

6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog 
Manastira za 2017. godinu 

7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu za područje Grada Belog 
Manastira 

8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog 
Manastira 

9. Prijedlog Odluke o otkupu nekretnine u svrhu stvaranja preduvjeta za daljnji razvitak komunalne 
infrastrukture na području Grada Belog Manastira 

10. Prijedlog Odluke o određivanju naziva parka na k.č.br.1904/1 i 1904/2 u k.o. Beli Manastir   
11. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Belog 

Manastira 
12. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za 2017. godinu 
13. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za Grad Beli Manastir u 2016. godini 
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14. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Belog Manastira 
za vremensko razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2020. godine 

15. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi projektne 
dokumentacije za pripremu projekata u sklopu provedbe Programa integrirane fizičke, gospodarske i 
socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima 

16. Prijedlog Zaključka o suradnji na uspostavljanju zaklade za razvoj lokalne zajednice pod nazivom 
Zaklada PUT s Projektom građanske demokratske inicijative 

17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje sporazuma o korištenju reciklažnog dvorišta u 
Belom Manastiru za potrebe drugih jedinica lokalne samouprave   

18. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje Ugovora o sufinanciranju nabave 
komunalnog vozila – višenamjenskog stroja za prikupljanje komunalnog i selektiranog otpada 
naručitelja ̋ Baranjska čistoća̋  d.o.o. Beli Manastir 

19. 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 – lipanj 2016. 
godine 

20. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 
01.09.2016. godine do 30.11.2016. godine 

21. Informacija o osporavanju prava vlasništva Grada Belog Manastira na nekretninama upisanim kao 
k.č.br. 526/2 i 529/1 u Ulici kralja Tomislava 53-55 
 
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 12 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  

 
Jadranka Sabljak informira o prestavki koja je dobivena 11. studenog 2016. godine od gospođe Dražene 

Dević iz Belog Manastira koja živi u zgradi u Osječkoj 49. Ona se obratila ovom tijelu s molbom da, u skladu s 
člankom 58. Statuta Grada Belog Manastira, razmotri zakonitost u postupku donošenja prijedloga Odluke o 
obavljanju dimnjačarskih poslova koju je izradio Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno komunalne poslove 
Grada Belog Manastira u studenom 2015. godine, znači godinu dana poslije. O nacrtu prijedloga Odluke o 
obavljanju dimnjačarskih poslova provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 4. do 10. prosinca 
2015. godine. Po Zakonu o pravu na pristup informacijama u članku 11. stavak 3. određuje se da trajanje 
savjetovanja sa javnosti u pravilu traje 30 dana. Nakon završetka savjetovanja nacrta s javnošću, došlo se do 
prijedloga, uz sudjelovanje ovlaštenih dimnjačara ali ne i javnosti, te prijedlog doživljava ogromne promjene u 
cijenama od 13 do 750%, a pojavljuju se i nove stavke koje nisu bile u nacrtu, te se javnost nije mogla očitovati 
niti o njima niti o povišenim cijenama i tim se postupkom, smatra gospođa Dević, pogodovalo dimnjačarskoj 
službi. Očito tako povišene cijene i poslije nove stavke nisu bile u nacrtu prijedloga predočenog javnosti na 
očitovanje te gospođa Dević smatra da je došlo do povrede Zakona o pravima potrošača, jer se radi o 
nepoštenim odredbama u potrošačkim ugovorima i jer je naknadnim izmjenama javnosti uskraćeno zakonsko 
pravo na sudjelovanje u postupku donošenja prijedloga navedene odluke. Nadalje,  upozorava na različite stavke 
kod kojih je došlo do nekakvih promjena. Jednako tako kao što se ona obratila Gradu, tako se obratila i na više 
adresa, pa jedna od tih adresa je povjerenik za informiranje Republike Hrvatske koji je dostavio obavijest u 
kojoj je zahvalio gospođi Dević što je ukazala na kršenje odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup 
informacijama, o čemu nije pročitala cijeli tekst, već obavijestila da vijećnici mogu isti pročitati ako to žele. 
Nakon izvršenog uvida u internetsku stranicu Grada Belog Manastira na dan 9. studenoga 2016. godine 
utvrđeno je učestalo kršenje primjene članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama i to u pogledu obveze 
objave plana savjetovanja, objave cjelovitog očitovanja o provedenom savjetovanju u primjerenom roku s 
razlozima za neprihvaćanjem onog dijela komentara koji nisu prihvaćeni te posebno vezano uz neprimjeren rok 
trajanja savjetovanja, ali i izostajanje provedbe savjetovanja s javnošću budući da je posljednje održano krajem 
2015. godine. 10. studenoga 2016. godine došlo je u Grad Beli Manastir upozorenje povjerenika za informiranje 
Republike Hrvatske da se treba poštivati Zakon o pravu na pristup informacijama, koji je donesen 2013. godine, 
znači da savjetovanje mora trajati 30 dana, a ako ne traje ili ne može trajati 30 dana da se mora obrazloženje 
objaviti na stranici. Gospođa Dević smatra da bi Grad Beli Manastir trebao svoju Odluku o obavljanju 
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dimnjačarskih poslova povući. Nakon što je upoznala s navedenim, Jadranka Sabljak je zamolila da joj se 
obrazloži sve po ovom pitanju,  zašto je do toga svega došlo i zašto se ne pridržava navedenog zakona.  

 
Ivan Doboš i Kornelija Pacanović Zvečevac usmenim putem odgovorili su na postavljeno pitanje.  
Goran Hes postavio je pitanje gradonačelniku u svezi javne rasvjete u Šumarini. Upoznat je da je oko 737 

tisuća kuna predviđeno za rasvjetu i laicima izgleda da je većina posla napravljena, jer su bandere postavljene, 
rasvjetna tijela su osigurana, ali problem predstavljaju mještani koji ne dozvoljavaju da se uđe u njihovo 
dvorište. Postavlja pitanje gradonačelniku da li se sa HEP-om uspjelo dogovoriti da se predviđeni datum 
prolongira jer bi bilo žalosno da sav taj iznos propadne zbog nekoliko mještana koji nisu dopustili ulazak u 
njihova dvorišta, jer to znači da bi bili oštećeni svi stanovnici. Bilo bi apsurdno da zbog nekoliko ljudi dođe do 
toga, te predlaže da se ta ulica odnosno ulica gdje stanovnici ne dopuštaju ulazak u svoje dvorište, riješi na način 
da se spoji javna rasvjeta gdje nema nakvih problema. Nadalje, zanima ga da li je točna informacija da plaća 
djelatnicima na Belju nije bila 15. jer je navodno Grad Beli Manastir sjeo na račun. Ako je to točno, zanima ga 
zbog čega je došlo do toga.  

Ivan Doboš i Kornelija Pacanović Zvečevac usmenim putem odgovorili su na postavljeno pitanje.  
Nevenka Kolesarić odustala je od svog pitanja. 
Željka Zagvozda odustala je od svog pitanja. 
Srećko Ivković postavio je pitanje gradonačelniku zbog čega Grad Beli Manastir nema božićnicu za 

umirovljenike i zašto se nisu mogla iznaći sredstva u tu svrhu. 
Ivan Doboš usmenim je putem odgovorio na postavljeno pitanje. 
Stevan Ristić odustao je od svog pitanja. 
Miroslav Dragaš odustao je od svog pitanja. 
Davorin Bubalović odustao je od svog pitanja. 
Ivan Vukelić postavio je pitanje gradonačelniku u svezi radio emisije Brifing koja je održana 18.10. na 

Radio Baranji u kojoj su gostovali Marko Bogatić, zamjenik gradonačelnika i Branko Migles, direktor 
Baranjske čistoće d.o.o. Beli Manastir. U toj emisiji nakon uvodnog dijela, hvale i hvalisanja o poslovanju došlo 
se do dijela emisije u kojem su sudjelovali slušatelji Radio Baranje i bilo je upućeno pitanje od jednog slušatelja 
koje i on sada postavlja gradonačelniku, a to je zašto se primjenjuje nezakoniti cjenik za odvoz otpada, na što je 
Marko Bogatić u svom odgovoru okrivio stručne službe. Stoga postavlja pitanje gradonačelniku što je on 
poduzeo ako su one krive i da li je netko odgovarao za to, odnosno da li uopće postoji krivica ili je 
gradonačelnik kriv za to, jer naime taj zakon ne postoji. Obzirom da takvog zakona nema onda se to svodi na 
nešto što ne postoji. 

Ivan Doboš i Marko Bogatić usmenim putem odgovorili su na postavljeno pitanje.  
Saša Šipek navodi da nije zadovoljan s dobivenim odgovorom na vijećničko pitanje. Podsjeća da je 

njegovo pitanje bilo na temelju čega Baranjska čistoća naplaćuje građanima i pravnim osobama 10 kn po računu 
za sanaciju odlagališta otpada, odnosno na temelju kojeg zakona i po kojem zakonu je donijeta ta odluka. 
Nadalje, u obrazloženju je dobio odgovor da je Grad Beli Manastir dao suglasnost na odluku o cijeni komunalne 
usluge čime je utvrđena visina namjenskih sredstava od 10 kuna po domaćinstvu. Naglašava da on to nije pitao, 
nego nešto drugo. Program građenja, a kojeg nema, odnosno ako ga ima, moli da mu se isti dostavi, može se 
donijeti po članku 33. Zakona o održivom gospodarenju otpada i ta sredstva se mogu trošiti prema namjeni i 
prema Programu. Nadalje, ima pitanje za gradonačelnika, zašto trgovačka društva Baranjski vodovod d.o.o. Beli 
Manastir i Baranjska čistoća d.o.o. Beli Manastir, manipuliraju namjenskim financijskim sredstvima, a po 
njegovom mišljenju Grad sujeluje i u tim malverzacijama. Nadalje, obrazlaže zašto je to rekao. Baranjski 
vodovod je za razdoblje od 2014. do 2016. godine uprihodovao namjenskih sredstava, pošto je podigao cijenu 
vode 2 kn po kubiku, preko 3 milijuna kuna koja se mogu utrošiti isključivo za izgradnju komunalne 
infrastrukture. Postavlja pitanje što je Baranjski vodovod izgradio u gradu Belom Manastiru, s tim da mu se ne 
kaže da je to brdo jug 2 ili nešto što je projekt od prije. Baranjska čistoća je u razdoblju od 2014. do 2016. 
godine naplatila 4 milijuna kuna, a ista su trošena nenamjenski u jednom dijelu. Kod prvog slučaja 3 milijuna kn 
nemaju se gdje utrošiti kod Baranjskog vodovoda nego za izgradnju i ništa drugo, a tu ne navodi izgradnju 
vodospremnika, jer je bio potpisan ugovor pa se ugovor raskinio, izvođači su platili penale, a to je bilo dok je 
Damir Paulić bio direktor i čak se utržilo od tih penala oko pola milijuna kuna. Nakon toga se potpisao drugi 
ugovor sa drugim izvođačem i to je uredu ali taj drugi ugovor i taj drugi vodospremnik koji se treba izgraditi 
plaćaju Hrvatske vode. Plaća se samo u jednom dijelu i to nekih 10, 20% što je nekih 200 ili 400 tisuća kn. Što 
se tiče Baranjske čistoće ima jednu primjedbu i pitanje za gradonačelnika. Naime, ima neformalnu informaciju, 
da je u Baranjskoj čistoći zaposlen bez natječaja od gospodina od bratovog zeta Kristijan Bede i kum od 
bratovog zeta Mijo Petrić. Stoga postavlja pitanje da li je to točno, jer ako je to točno, smatra da je direktor u 
debelom sukobu interesa.  
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Ivan Doboš, Kornelija Pacanović Zvečevac i Branko Migles usmenim putem odgovorili su na postavljeno 
pitanje.  

Ivan Šutalo navodi da se nije htio javiti za pitanje, međutim ponukao ga je odgovor gradonačelnika na 
pitanje vijećnika Srećka Ivkovića u vezi božićnice. Već sedam godina Hrvatska stranka umirovljenika traži da 
se nekako dođe do božićnice za umirovljenike, no nikako nisu uspjeli jer jednostavno nema novaca. Drugo, 
gradonačelnik nije dobro rekao da je za uskršnjicu isplaćeno oko 3 tisuće umirovljenika, jer je bilo oko 1.300, te 
podsjeća da se tražilo povećanje od 50 kn, tako da bi se uskrsnica povećala sa 150 na 200 kuna, no ni na to nije 
htio pristati gradonačelnik. Također podsjeća da je i cenzus za isplatu uskršnjica smanjen. Obzirom da se u svim 
općinama u Baranji isplaćuju i božićnice i uskrsnice, ljudi pitaju zašto i Grad Beli Manastir ne isplaćuje 
božićnicu svojim umirovljenicima, te njemu ostane jednostavno da odgovori da to ne da gradonačelnik. Što se 
tiče dobivenog odgovora na njegovo vijećničko pitanje, navodi da je djelomično zadovoljan, te se nadovezuje i 
postavlja pitanje zašto se ne umanji plaćanje za odvoz smeća onim domaćinstvima koji iznesu kantu npr. jedan 
put mjesečno. U takvim domaćinstvima se proizvodi manje smeća i smatra da bi to trebalo smanjiti, a bilo bi 
dobro kada bi svi tako radili i po njemu mi bilo sasvim dovoljno da se smeće odvozi dva puta mjesečno, a ne 
četiri puta, a barem u 4, 5 ulica koje imaju čipirane kante.  

Ivan Doboš usmenim je putem odgovorio na postavljeno pitanje. 
Josip Burgund postavlja pitanje gradonačelniku. U programu građenja opet se nije našlo mjesta za most 

za koji je on pitao, no vjerojatno se ispustilo. Bilo je govora o komunalnim naknadama, te navodi primjer novih 
kuća u ulicama u Branjinom Vrhu čiji vlasnici redovno plaćaju komunalnu naknadu, a nemaju ni ceste, ni 
pločnika,  odnosno nema ništa. Stoga postavlja pitanje šta se namjerava s takvim slučajevima. Također postavlja 
pitanje što je s građenjem zaobilaznice grada Belog Manastira, jer su svi gradovi riješili svoje zaobilaznice i 
zanima ga da li se od toga odustalo, a ako nije što se po pitanju toga poduzima.  

Ivan Doboš usmenim je putem odgovorio na postavljeno pitanje. 
 
 

TOČKA 2. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE POVODOM STAVLJANJA MANDATA ČLANA 
GRADSKOG VIJEĆA GRADA BELOG MANASTIRA RÓBERTA JANKOVICSA U 
MIROVANJE IZ OSOBNIH RAZLOGA I ODRE ĐIVANJE ZAMJENIKA ČLANA 
GRADSKOG VIJEĆA I PRISEGA ZAMJENIKA ČLANA GRADSKOG VIJE ĆA 
GRADA BELOG MANASTIRA 

 
Uvodno obrazloženje dao je Goran Hes.  
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 Mandatne komisije povodom stavljanja mandata člana Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Róberta 
Jankovicsa u mirovanje iz osobnih razloga i određivanje zamjenika člana Gradskog vijeća.  

Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 14 vijećnika glasovalo "za" (Davorin Bubalović, Ivan 
Vukelić, Saša Šipek, Ivan Šutalo, Josip Burgund, Nevenka Kolesarić, Željka Zagvozda, Srećko Ivković, Miroslav 
Dragaš, Jadranka Sabljak, Damir Mendler, Goran Hes, Stevan Ristić i Milan Dadić), a jedan vijećnik je bio 
"suzdržan" (Ferenc Kovač), te konstatira da je donesen ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA 
MANDATNE KOMISIJE POVODOM STAVLJANJA MANDATA ČLANA GRADSKOG VIJEĆA GRADA 
BELOG MANASTIRA RÓBERTA JANKOVICSA U MIROVANJE IZ OSOBNIH RAZLOGA I 
ODREĐIVANJE ZAMJENIKA ČLANA GRADSKOG VIJEĆA. 

 
Predsjednica je pročitala tekst prisege, nakon čega je vijećnk Gradskog vijeća Grada Belog Manastira 

Ferenc Kovač prisegnuo i potpisao prisegu. 
 
 

TOČKA 3. IZVJEŠĆE O  OBAVLJANJU ODREĐENIH POSLOVA KONTROLE 
PROVEDBE PROPISANIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODR UČJU 
GRADA BELOG MANASTIRA 

 
Uvodno obrazloženje dao je Daniel Časar.   
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.  
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Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 15 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 
jednoglasno donesen ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJANJU ODREĐENIH POSLOVA 
KONTROLE PROVEDBE PROPISANIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU GRADA 
BELOG MANASTIRA. 

 
 

TOČKA 4. PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I  UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU ČJU GRADA BELOG 
MANASTIRA ZA 2016. 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, Jadranka Sabljak, Marko 

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

glasovanje Prijedlog Izmjena Programa.  
Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 9 vijećnika glasovalo "za" (Ivan Šutalo, Nevenka 

Kolesarić, Željka Zagvozda, Miroslav Dragaš, Jadranka Sabljak, Damir Mendler, Goran Hes, Stevan Ristić i 
Milan Dadić), a 5 vijećnika bilo je "suzdržano" (Davorin Bubalović, Ivan Vukelić, Saša Šipek, Ferenc Kovač i 
Josip Burgund), te konstatira da su donesene IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2016. GODINU 
(glasovanju nije bio nazočan vijećnik Srećko Ivković).  
 
 
TOČKA 5. PRIJEDLOG ODLUKE O PRORA ČUNU I IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA 

BELOG MANASTIRA ZA 2017. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2 018. I 2019. 
GODINU 

 
Uvodno obrazloženje dala je Sonja Veseli.  
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća navodi da su pristigla dva amandmana vijećnika 

Ivana Vukelića koje su vijećnici dobili prije početka sjednice. 
Vijećnik Ivan Vukelić podnio je amandman broj 1 kojim je predložio da se osigura financiranje projekta 

"GRADSKE AUTOSTAZE" kojim se predlaže uvrštavanje u planirane rashode kapitalne i gospodarske 
aktivnosti iznos od 415.121,00 kuna.  

Vijećnik Ivan Vukelić podnio je amandman broj 2 kojim je predložio da se osigura financiranje projekta 
"SoftvareGRAD" kojim se predlaže uvrštavanje u planirane rashode kapitalne i gospodarske aktivnosti iznos od 
300.000,00 kuna.  

Na temelju navedena dva projekta predlaže se smanjenje planiranih rashoda u Prijedlogu Odluke o 
Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu 
i to na poziciji 1 – Plaće u iznosu od 300.000,00 kuna, na poziciji 3 – Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 
8.521,00 kuna, na poziciji 4 – Doprinosi na plaću u iznosu od 51.600,00 kuna i na poziciji 10 – Ostali 
nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 355.000,00 kuna, što ukupno iznosi 715.121,00 kuna.  

Predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Goran Hes, Ivan Vukelić, Sonja Veseli, Marko Bogatić, Jadranka Sabljak, 

Ivan Doboš i Srećko Ivković.  
Obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica je zatvorila raspravu i pozvala predlagatelja, 

gradonačelnika Ivana Doboša da se očituje o podnesenim amandmanima.  
Ivan Doboš izjasnio se da nije suglasan s podnesenim amandmanima što je i obrazložio.  
Predsjednica Vijeća dala je na glasovanje amandman broj 1.  
Nakon glasovanja, predsjednica je objavila da je za amandman broj 1 glasovalo 7 vijećnika "za" 

(Davorin Bubalović, Ivan Vukelić, Saša Šipek, Ferenc Kovač, Ivan Šutalo, Josip Burgund i Milan Dadić), a 8 
vijećnika je bilo "suzdržano" (Nevenka Kolesarić, Željka Zagvozda, Srećko Ivković, Miroslav Dragaš, Jadranka 
Sabljak, Damir Mendler, Goran Hes i Stevan Ristić) te konstatira da je isti odbijen. 

Predsjednica Vijeća dala je na glasovanje amandman broj 2.  
Nakon glasovanja, predsjednica je objavila da je za amandman broj 2 glasovalo 7 vijećnika "za" 

(Davorin Bubalović, Ivan Vukelić, Saša Šipek, Ferenc Kovač, Ivan Šutalo, Josip Burgund i Milan Dadić), a 8 
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vijećnika je bilo "suzdržano" (Nevenka Kolesarić, Željka Zagvozda, Srećko Ivković, Miroslav Dragaš, Jadranka 
Sabljak, Damir Mendler, Goran Hes i Stevan Ristić) te konstatira da je isti odbijen. 

Nakon glasovanja o amandmanima, gradonačelnik Ivan Doboš, kao predlagatelj, povukao je Prijedlog 
Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 
2019. godinu.  

 
TOČKA 6. PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I URE ĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRU ČJU GRADA BELOG 
MANASTIRA ZA 2017. GODINU 

 
Obzirom da je pod 5. točkom gradonačelnik Ivan Doboš povukao Prijedlog Odluke o Proračunu i 

izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu, isti kao 
predlagatelj povlači i Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Grada Belog Manastira za 2017. godinu.  
 

 
TOČKA 7. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU ZA PODRUČJE GRADA BELOG 
MANASTIRA  

 
Obzirom da je pod 5. točkom gradonačelnik Ivan Doboš povukao Prijedlog Odluke o Proračunu i 

izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu, isti kao 
predlagatelj povlači i Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu za područje 
Grada Belog Manastira.  
 
 
TOČKA 8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA 

VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA BELOG MANASTIRA  
 
Uvodno obrazloženje dao je Zdenko Topalović.  
 
Obzirom da je određeni broj vijećnika napustilo sjednicu (Davorin Bubalović, Ivan Vukelić, Saša Šipek, 

Ferenc Kovač, Ivan Šutalo, Josip Burgund, Srećko Ivković i Milan Dadić), predsjednica Gradskog vijeća 
Jadranka Sabljak traži da se prozivanjem gradskih vijećnika utvrdi nazočnost istih.   
 Nakon izvršene prozivke predsjednica Gradskog vijeća utvrđuje da je nazočno 7 (Nevenka Kolesarić, 
Željka Zagvozda, Miroslav Dragaš, Jadranka Sabljak, Damir Mendler, Goran Hes, Stevan Ristić) od 18 
gradskih vijećnika te konstatira da nije nazočna većina potrebna za pravovaljano odlučivanje, te sukladno članku 
62. stavku 6. i 7. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira odgađa sjednicu za 22. prosinca 
2016. godine s početkom u 12,00 sati, a vijećnici koji nisu nazočni obavijestit će se u pisanom obliku o datumu i 
vremenu održavanja sjednice.  
 Prekinuto u 16,30 sati. 
 
 
22. prosinca 2016. godine – 12,00 sati 
  
NAZOČNI ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA: Ivan Vukelić, Saša Šipek, Ferenc Kovač, Ivan Šutalo, Josip 
Burgund, Nevenka Kolesarić, Željka Zagvozda, Šandor Juhas, Miloš Vojtek, Miroslav Dragaš, Jadranka 
Sabljak, Damir Mendler, Goran Hes, Stevan Ristić, Bojana Vukosavljević i Milan Dadić. 
 
NENAZOČNI ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA: Davorin Bubalović i Srećko Ivković.  
 
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, Mario Kovač, 
direktor trgovačkog društva "Baranjski vodovod" d.o.o. Beli Manastir, Zdenko Topalović, Kornelija Pacanović 
Zvečevac, Andreja Kovač, predstavnici sredstava javnog informiranja i ostali nazočni. 
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 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 16 od 18 gradskih 
vijećnika te otvara nastavak sjednice i konstatira da je nazočna većina potrebna za pravovaljano odlučivanje.  
 Predsjednica poziva da se nastavi s razmatranjem točaka po usvojenom dnevnom redu.  

Obzirom da je već dano uvodno obrazloženje za 8. točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o izmjenama 
Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira, predsjednica Vijeća 
otvorila je raspravu. 

U raspravi su sudjelovali: Ivan Vukelić i Ivan Doboš.  
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 10 vijećnika glasovalo "za" (Nevenka Kolesarić, Željka 

Zagvozda, Šandor Juhas, Miloš Vojtek, Miroslav Dragaš, Jadranka Sabljak, Damir Mendler, Goran Hes, 
Stevan Ristić, Bojana Vukosavljević), a 6 vijećnika bilo je "suzdržano" (Ivan Vukelić, Saša Šipek, Ferenc Kovač, 
Ivan Šutalo, Josip Burgund i Milan Dadić), te konstatira da je donesena ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE 
O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA BELOG MANASTIRA.  

 
 

TOČKA 9. PRIJEDLOG ODLUKE O OTKUPU NEKRETNINE U SVRHU STVARANJA 
PREDUVJETA ZA DALJNJI RAZVITAK KOMUNALNE INFRASTRUK TURE 
NA PODRUČJU GRADA BELOG MANASTIRA 

 
Obzirom da je pod 5. točkom gradonačelnik Ivan Doboš povukao Prijedlog Odluke o Proračunu i 

izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu, isti kao 
predlagatelj povlači i Prijedlog Odluke o otkupu nekretnine u svrhu stvaranja preduvjeta za daljnji razvitak 
komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira. 

 
 
TOČKA 10. PRIJEDLOG ODLUKE O ODRE ĐIVANJU NAZIVA PARKA NA 

K.Č.BR.1904/1 I 1904/2 U K.O. BELI MANASTIR   
 

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

jednoglasno donesena ODLUKA O ODREĐIVANJU NAZIVA PARKA NA K. Č.BR.1904/1 I 1904/2 U K.O. 
BELI MANASTIR. 
 
 
TOČKA 11. PRIJEDLOG ODLUKE O ODRE ĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA 

ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE GRADA BELOG MANASTIRA 
 

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 Odluke.  
Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 16 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 

jednoglasno donesena ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV 
CIVILNE ZAŠTITE GRADA BELOG MANASTIRA. 
 
 
TOČKA 12. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA GRADSKOG VIJE ĆA GRADA BELOG 

MANASTIRA ZA 2017. GODINU 
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Uvodno obrazloženje dala je Jadranka Sabljak.   
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Ivan Vukelić, Jadranka Sabljak, Andreja Kovač i Milan Dadić.  
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 16 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 

jednoglasno donesen PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BELOG MANASTIRA ZA 2017. 
GODINU. 
 
 
TOČKA 13. PRIJEDLOG ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠ TITE ZA GRAD 

BELI MANASTIR U 2016. GODINI 
 

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 Analize.  
Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 16 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 

jednoglasno donesena ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA GRAD BELI MANASTIR U 
2016. GODINI.  

(Sjednicu je napustio vijećnik Ivan Šutalo) 
 
 

TOČKA 14. PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ  SUSTAVA 
CIVILNE ZAŠTITE NA PODRU ČJU GRADA BELOG MANASTIRA ZA 
VREMENSKO RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.12.2020. GODINE 

 
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 Smjernica.  
Nakon glasovanja predsjednica je objavila da je 15 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da su 

jednoglasno donesene SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 
PODRUČJU GRADA BELOG MANASTIRA ZA VREMENSKO RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 
31.12.2020. GODINE. 

 
 
TOČKA 15. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA 

SKLAPANJE UGOVORA O NABAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA 
PRIPREMU PROJEKATA U SKLOPU PROVEDBE PROGRAMA 
INTEGRIRANE FIZI ČKE, GOSPODARSKE I SOCIJALNE REGENERACIJE 
MALIH GRADOVA NA RATOM POGO ĐENIM PODRUČJIMA 

 
Obzirom da je pod 5. točkom gradonačelnik Ivan Doboš povukao Prijedlog Odluke o Proračunu i 

izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu, isti kao 
predlagatelj povlači i Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi 
projektne dokumentacije za pripremu projekata u sklopu provedbe Programa integrirane fizičke, gospodarske i 
socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. 
 
 
TOČKA 16. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA O SURADNJI NA USPOSTAVLJANJU ZAKLADE 

ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE POD NAZIVOM ZAKLADA PUT  S 
PROJEKTOM GRA ĐANSKE DEMOKRATSKE INICIJATIVE 
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Obzirom da je pod 5. točkom gradonačelnik Ivan Doboš povukao Prijedlog Odluke o Proračunu i 
izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu, isti kao 
predlagatelj povlači i Prijedlog Zaključka o suradnji na uspostavljanju zaklade za razvoj lokalne zajednice pod 
nazivom Zaklada PUT s Projektom građanske demokratske inicijative. 
 
 
TOČKA 17. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE 

SPORAZUMA O KORIŠTENJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U BELOM  
MANASTIRU ZA POTREBE DRUGIH JEDINICA LOKALNE SAMOUP RAVE    

 
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 15 vijećnika glasovalo "za", te konstatira da je 

jednoglasno donesen ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE SPORAZUMA O 
KORIŠTENJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U BELOM MANASTIRU ZA POTREBE DRUGIH JEDINICA 
LOKALNE SAMOUPRAVE.   
 
 
TOČKA 18. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA 

SKLAPANJE UGOVORA O SUFINANCIRANJU NABAVE KOMUNALNO G VOZILA 
– VIŠENAMJENSKOG STROJA ZA PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG I 
SELEKTIRANOG OTPADA NARU ČITELJA ʺBARANJSKA ČISTOĆAʺ D.O.O. BELI 
MANASTIR  

 
Uvodno obrazloženje dala je Kornelija Pacanović Zvečevac. 
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednica Vijeća otvorila je raspravu.  
U raspravi su sudjelovali: Saša Šipek, Kornelija Pacanović Zvečevac, Ivan Doboš, Milan Dadić 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 11 vijećnika glasovalo "za" (Nevenka Kolesarić, Željka 

Zagvozda, Šandor Juhas, Miloš Vojtek, Miroslav Dragaš, Jadranka Sabljak, Damir Mendler, Goran Hes, 
Stevan Ristić, Bojana Vukosavljević i Milan Dadić), 1 vijećnik "protiv" (Saša Šipek), a 3 vijećnika bilo je 
"suzdržano" (Ivan Vukelić, Ferenc Kovač i Josip Burgund), te konstatira da je donesen ZAKLJUČAK O 
DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O SUFINANCIRANJU NABAVE 
KOMUNALNOG VOZILA – VIŠENAMJENSKOG STROJA ZA PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG I 
SELEKTIRANOG OTPADA NARUČITELJA ʺBARANJSKA ČISTOĆAʺ D.O.O. BELI MANASTIR. 

 
 

TOČKA 19. 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 – LIPANJ 2016. GODINE 

 
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 Mario Kovač.  
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 11 vijećnika glasovalo "za" (Nevenka Kolesarić, Željka 
Zagvozda, Šandor Juhas, Miloš Vojtek, Miroslav Dragaš, Jadranka Sabljak, Damir Mendler, Goran Hes, 
Stevan Ristić, Bojana Vukosavljević i Milan Dadić), a 4 vijećnika bilo je "suzdržano" (Ivan Vukelić, Saša Šipek, 
Ferenc Kovač i Josip Burgund), te konstatira da je donesen ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA 
TRGOVAČKOG DRUŠTVA ʺBARANJSKI VODOVOD̋  D.O.O. BELI MANASTIR O NAPLAĆENIM I 
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UTROŠENIM SREDSTVIMA NAKNADE ZA RAZVOJ U RAZDOBLJU SIJEČANJ – LIPANJ 2016. 
GODINE. 
 
 
TOČKA 20. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA O USVAJANJU IZVJEŠ ĆA O UTROŠKU TEKUĆE 

PRORAČUNSKE PRIČUVE ZA RAZDOBLJE OD 01.09.2016. GODINE DO 
30.11.2016. 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 14 vijećnika glasovalo "za" (Ivan Vukelić, Ferenc 
Kovač, Josip Burgund, Nevenka Kolesarić, Željka Zagvozda, Šandor Juhas, Miloš Vojtek, Miroslav Dragaš, 
Jadranka Sabljak, Damir Mendler, Goran Hes, Stevan Ristić, Bojana Vukosavljević i Milan Dadić), a 1 vijećnik 
"protiv" (Saša Šipek), te konstatira da je donesen ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O UTROŠKU 
TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE ZA RAZDOBLJE OD 01.09.2016. GODINE DO 30.11.2016. 
GODINE. 
 
 
TOČKA 21. INFORMACIJA O OSPORAVANJU PRAVA VLASNIŠTVA GRADA BE LOG 

MANASTIRA NA NEKRETNINAMA UPISANIM KAO K. Č.BR. 526/2 I 529/1 U ULICI 
KRALJA TOMISLAVA 53-55 

 
Gradonačelnik Ivan Doboš, kao predlagatelj, povukao je Informaciju o osporavanju prava vlasništva 

Grada Belog Manastira na nekretninama upisanim kao k.č.br. 526/2 i 529/1 u Ulici kralja Tomislava 53-55.  
 
 
Predsjednica je informirala da je gradonačelnik Grada Belog Manastira donio Rješenje o razrješenju i 

imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Cvrčak" Beli Manastir iz reda javnih radnika kojim je 
razriješio dosadašnje članove: Nevenku Redžep, Andreju Kovačević, Slobodanku Laketa i Dolores Pajčin, a 
imenovao sljedeće: Nevenku Redžep, Andreju Kovačević, Sofiju Radojčić i Dolores Pajčin. Kao i svake godine 
predsjednica Gradskog vijeća Jadranka Sabljak poziva da se svi uključe s prilozima za financijsku pomoć za 
siromašne koji preko udruge OAZA-a dobivaju topli obrok i to za Božić i Novu godinu.  

Predsjednica je zaključila rad 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u 12,35 sati. 
 
 
 
 
 
 
ZAPISNIK VODILA: 
Sajonara Findžanović, v.r. 

P R E D S J E D N I C A 
GRADSKOG VIJEĆA 

 
Jadranka Sabljak, v.r. 

 


