
         
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPDINA  VOĐINCI 

OPDINSKO VIJEDE 

  

KLASA:023-01/13-01/07 

URBROJ:2188/14-13-10 

Vođinci  20.12.2013.godine 

 

ZAPISNIK 

 

Sa  7. sjednice Opdinskog vijeda Opdine Vođinci održane dana 20.12.2013.godine sa 

početkom u 18.00 h u opdinskoj vijednici. 

 

Prisutni :11 vijednika od ukupno 11 određeno Statutom: Jurica Cvitkovid, Pavo Kordid, Vlado 
Mikid,Mario Maloševac,Mijo Križanac,Dragan Komarčid,Ivan Petričevid,Hrvoje Brkid,Zdenko 
Petričevid ,Stjepan Cvetkovid i  Krešimir Luketina-Milunovid 
 
Ostali prisutni: Martin Kordid,Milan Tovilo,Ružica Šuker 
 
Sjednica  se tonski snima. 
 
DNEVNI RED 
 
1.)Usvajanje zapisnika sa prethodne 6. sjednice Općinskog vijeća 

2.) Izmjene i dopune Proračuna Općine VoĎinci za 2013.god. 

3.)Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine VoĎinci u 2013.god. 

4.)Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine VoĎinci 

u 2014.god. 

5.)Odluka o popisu i osnivanju povjerenstva za popis 

6.) Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnog posla  –održavanje javne rasvjete 

7.)Odluka o sanaciji ulica Vinogradska i Kučište 

8.)Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. Godinu 

9.)Program javnih potreba u obrazovanju za 2014. Godinu i Program javnih potreba u kulturi za 

2014.god. 



10.)Program javnih potreba sportskih udruga za 2014. Godinu 

11.)Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2014. Godinu 

12.)Odluka o otpisu zbog zastare 

13.)Razno  

  

Predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje predloženi dnevni red. 

Jednoglasno se usvaja. 

1.)Usvajanje zapisnika sa prethodne 6. sjednice Općinskog vijeća 

Usvaja se sa: 

11 ZA 

2.) Izmjene i dopune Proračuna Općine VoĎinci za 2013.god. 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

Pavao Kordić ispred Odbora za proračun i financije predlaže da se u Izmjene i dopune 

Proračuna Općine VoĎinci za 2013.god. stave izmjene i to: 

RO25-dodati 5.000,00 kn ,a sa stavke DVD sa 80.000,00 kn skinuti 5.000,00. 

Usvaja se sa: 

11 ZA 

3.)Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine VoĎinci u 2013.god. 

Vijećnik Krešimir Luketina Milunović javlja se za riječ i izjavljuje da je za općinu najveći 

problem poplave . 

Vijećnik Mijo Križanac izjavljuje da tek kad se nešto dogodi bit ćemo svjesni kako nam je to 

sve potrebno a pogotovo u slučaju požara .Što se tiče prošle godine i požara DVD je svoj 

posao odradio maksimalno. 

Usvaja se sa: 

11 ZA 

 

4.)Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine VoĎinci 

u 2014.god. 

Ispravlja se datum smotriranja na 17.svibanj 2014.god. 

Usvaja se sa: 

11 ZA 



5.)Odluka o popisu i osnivanju povjerenstva za popis 

Usvaja se sa: 

11 ZA 

6.) Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnog posla  –održavanje javne rasvjete 

Pavao Kordić ispred Povjerenstva za postupak povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti 

održavanja javne rasvjete izvještava općinsko vijeće da su zaprimljene 4 ponude i da je najpovoljnija 

ponuda od Elektroinstalacijskog obrta“ LUK“iz Vrbice, vlasnika Jure Čapalije te predlaže da općinsko 

povjeri obavljanje posla  komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete obrtu LUK. 

 Usvaja se sa: 

11 ZA 

7.)Odluka o sanaciji ulica Vinogradska i Kučište 

Usvaja se sa: 

11 ZA 

8.)Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. Godinu 

Usvaja se sa: 

11 ZA 

 

9.)Program javnih potreba u obrazovanju za 2014. Godinu i Program javnih potreba u kulturi za 

2014.god. 

Usvaja se sa: 

11 ZA 

 

10.)Program javnih potreba sportskih udruga za 2014. Godinu 

Usvaja se sa: 

11 ZA 

 

11.)Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2014. Godinu 

Usvaja se sa: 

11 ZA 

 



12.)Odluka o otpisu zbog zastare 

Usvaja se sa: 

11 ZA 

13.)Razno  

Predsjednik opdinskog vijeda Dragan Komarčid zahvaljuje svima na 6.mjeseci mandata. 

Vijednik Krešimir Luketina-Milunovid pita za pješačke prijelaze. 

Načelnik odgovara da nije stigao. 

Predsjednik opdinskog vijeda Dragan Komarčid poziva sve na Božidni domjenak. 

 

Sjednica je završena u 19.05 h. 

 

Zapisničarka: 

Ružica Šuker            

 

                                          PREDSJEDNIK OPDINSKOG VIJEDA 

                  Dragan Komarčid dr.med.vet. 

 

  


