REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPDINA VOĐINCI
OPDINSKO VIJEDE
KLASA:023-01/13-01/06
URBROJ:2188/14-13-07
Vođinci 28.11.2013.godine
ZAPISNIK
Sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Vođinci održane dana 28.11.2013.godine sa
početkom u 19.00 h u općinskoj vijećnici.
Prisutni :11 vijećnika od ukupno 11 određeno Statutom: Jurica Cvitković, Pavo Kordić, Vlado
Mikić,Mario Maloševac,Mijo Križanac,Dragan Komarčić,Ivan Petričević,Hrvoje Brkić,Zdenko
Petričević ,Stjepan Cvetković i Krešimir Luketina-Milunović
Ostali prisutni: Martin Kordić,Milan Tovilo,Ružica Šuker
Sjednica se tonski snima.
Prije usvajanja dnevnog reda vijećnik Pavao Kordić daje prijedlog da se u dnevni red pod
točku VIII. stavi točka Imenovanje ravnateljice dječjeg vrtića Mladost Vođinci a točka XI.da
bude Razno.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje novi predloženi dnevni red.
I.)Usvajanje zapisnika sa prethodne 5. sjednice Općinskog vijeća
II.) Prijedlog Proračuna Općine Vođinci za 2014.god i projekcije za 2015.i 2016.
III.)Odluka o imenovanju Povjerenstva za postupak povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti
odrţavanja javne rasvjete

IV.)Imenovanje predstavnika općine Vođinci u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH
V.)Imenovanje predstavnika općine Vođinci u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja
u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji
poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase.
VI. Izmjena i dopuna Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela općine Vođinci
VII.Suglasnost na Statut dječjeg vrtića Mladost

VIII.Imenovanje ravnateljice dječjeg vrtića Mladost Vođinci
IX.Razno.
Jednoglasno se usvaja dnevni red.
I.)Usvajanje zapisnika sa prethodne 5. sjednice Općinskog vijeća
Usvaja se sa:
11 ZA
II.) Prijedlog Proračuna Općine Vođinci za 2014.god i projekcije za 2015.i 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća Dragan Komarčić otvara raspravu i poziva na davanje
amandmana.
Pavao Kordić javlja se za riječ i predlaţe da se sukladno čl.32.Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Vođinci u prijedlog Proračuna općine Vođinci za 2014.god.unese amandman kojim bi
se sa stavke RO87 skinulo 100.000,00 kn i stavi nova stavka R091 koja bi glasila
Izgradnja Hrvatskog doma 100.000,00 kn.
U kraćoj raspravi vezano za izgradnju Hrvatskog doma u Vođincima sudjeluju:Pavao
Kordić,Krešimir Luketina-Milunović i Mijo Kriţanac.
Predsjednik Općinskog vijeća daje amandman predloţen od strane vijećnika Pave Kordića na
usvajanje.
Amandman kojim se u Proračunu Općine Vođinci za 2014.godine sa stavke se sa stavke
RO87 skinulo 100.000,00 kn i stavi nova stavka R091 koja bi glasila 100.000,00 kn Izgradnja
Hrvatskog doma, usvaja se sa :
11 ZA
Vijećnik Krešimir Luketina Milunović javlja se za riječ i izjavljuje da je smiješno malo
predviđeno sredstava za sanaciju poljskih putova na stavci Gospodarstvo.
Vijećnik Vlado Mikić javlja se i postavlja pitanje načelniku Martinu Kordiću :Kako je
smanjena prva stavka u Proračunu i zašto misli da će uprihodovati baš toliko?
Načelnik Općine Martin Kordić izjavljuje da je proračun rađen temeljem prethodnih
proračuna i da se išlo da bude realan.
Zdenko Petričević javlja se za riječ i pita na što se odnosi stavka RO77.
Vijećnik Jurica Cvitković odgovara da je to stavka za sportske udruge.
Pavao Kordić u ime Odbora za proračun i financije izjavljuje da se Odbor sastao i da
podrţava ovaj Prijedlog Proračuna Općine Vođinci za 2014.god.
Predsjednik Općinskog vijeća Dragan Komarčić daje na glasanje Prijedlog Proračuna Općine
Vođinci za 2014.god. i projekcije za 2015.i 2016.god.
Usvaja se sa:
9ZA

1PROTIV
1 SUZDRŢAN
III.)Odluka o imenovanju Povjerenstva za postupak povjeravanja obavljanja komunalne
djelatnosti održavanja javne rasvjete
Pavao Kordić daje prijedlog ispred Odbora za izbor i imenovanje i predlaţe:
Pavao Kordić-za predsjednika
Jurica Cvitković-za člana
Hrvoje Brkić-za člana
Usvaja se sa:
9ZA
2SUZDRŢANA

IV.)Imenovanje predstavnika općine Vođinci u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH
Pavao Kordić daje prijedlog ispred Odbora za izbor i imenovanje i predlaţe Miju Kriţanca.
Vijećnik Krešimir Luketina Milunović izjavljuje da će to biti sukob interesa.
Vijećnik Mijo Kriţanac javlja se za riječ i izjavljuje da je i do sada sve vezano za zakup i kupoprodaju
zemlje išlo na provjeru u Ministarstvo poljoprivrede,drţavno odvjetništvo i da nikada nije bilo sporno.
Kada se glasalo o nekoj čestici izuzimali su se od glasanja vijećnici koji su dali ponudu.
Prijedlog da se u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu

RH imenuje Mijo Kriţanac
Usvaja se sa:
8 ZA
3 PROTIV
V.)Imenovanje predstavnika općine Vođinci u Povjerenstvo za procjenu troškova
stavljanja
u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji
poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne
mase.
Pavao Kordić daje prijedlog ispred Odbora za izbor i imenovanje i predlaţe Juricu Cvitkovića.
Prijedlog da se u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne

proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je
obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase imenuje Jurica Cvitković
Usvaja se sa:
8 ZA
3PROTIV
VI. Izmjena i dopuna Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela općine Vođinci
Usvaja se sa:
11 ZA

VII.Suglasnost na Statut dječjeg vrtića Mladost
Usvaja se sa:
11 ZA
VIII.Imenovanje ravnateljice dječjeg vrtića Mladost Vođinci
Pavao Kordić ispred Upravnog vijeća vrtića „Mladost Vođinci na sjednici odrţanoj
27.11.2013.god.temeljem čl.50.stavak 16,članka 52.stavak 3. I čl.53.stavak 3.Statuta vrtića
predlaţe osnivaču odnosno Općinskom vijeću donošenje slijedeće Odluke:
Općinsko vijeće na svojoj 6.sjednici odrţanoj dana 28.11.2013.god. imenuje gđa.Ruţica
Sambol ravnateljicom dječjeg vrtića „Mladost Vođinci“ naredne 4 godine odnosno 20142018.
Pavao Kordić obrazlaţe svoj prijedlog sa činjenicom da je natječaj stigla samo jedna ponuda i
to od Ruţice Sambol a istu je Upravno vijeće vrtića jednoglasno prihvatilo.
Odluka o imenovanju Ruţice Sambol za ravnateljicu vrtića u iduće 4.godine
Usvaja se sa:
11 ZA
IX.Razno
Pod točkom Razno Predsjednik Općinskog vijeća Dragan Komarčić govori o projektu ceste u
Kučištima za koju je izrađena dokumentacija odnosno Idejni projekt ,po troškovniku
vrijednosti 550.000,00 kn.
Pavao Kordić izjavljuje da su sad u proračunu predviđena sredstva za ceste i da je na
načelniku da to ne propadne.
Vijećnik Mario Maloševac pita da li su sredstva kojima se obnavlja zgrada predviđene u
proračunu .
Vijećnik Pavao Kordić odgovara da su predviđena sredstva u visini 200.000,00 kn.
Vijećnik Krešimir Luketina Milunović pita za pješački prijelaz i kada će to biti riješeno.
U kraćoj raspravi sudjeluju:Krešimir Luketina Milunović,Zdenko Petričevići Pavao Kordić.
Sjednica je završena u 20.21 h.
Zapisničarka:

Ruţica Šuker

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragan Komarčić

