REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJA VRBA

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 023-01/17-01/32
URBROJ: 2178/28-01-17-01
U Gornjoj Vrbi, 04. rujna 2017. g.

IZVIJEŠĆE
o radu općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za period 01.01 do 30.6.2017.godine

I.

UVODNI DIO

Člankom 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br.
33/01., 60/01. i 129/05. 109/07., 125/08. i 36/09. ), utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne
poslove lokalne samouprave. Sukladno članku 48. spomenutog Zakona, općinski načelnik priprema
prijedloge općih akta, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava
djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju
poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže
nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne odnosno područne (regionalne)
samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge
poslove utvrđene statutom, odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice
lokalne,odnosno područne (regionalne ) samouprave čija pojedina vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i
otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i
nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima, obavlja i druge poslove utvrđene statutom.
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Gornja Vrba, u okviru svog djelokruga,
obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom,
utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o prijedlozima
odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću upute drugi ovlašteni predlagači, izvršavao i osiguravao
izvršavanje općih akata općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine
kao i prihodima i rashodima Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u
obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge
poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.
Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i
konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika,
zamjenika načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
II.

DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

Djelovanje Općinskog načelnika odvijalo se je kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela koji i
tehnička osnova rada Općinskog načelnika u periodu 01.01.-30.6. 2017. godine.

U području financija

1.

Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz izradu i
izvršavanje proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, vođenje
računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda koji pripadaju
Općini te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a koji proizlaze iz
ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom
Općine Gornja Vrba.
Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i unapređivanju izvršavanja
Proračuna izdvajam:
Proračun
Praćenje realizacije i donošenje proračuna obavljeno je u zadanim rokovima. Nastojalo se
transparentno prikazati kvartalna izvršenja proračuna.
Prihodi
U razdoblju od 01.01.2017. do 30.6.2017. godine prihodi su ostvareni u iznosu 2.366.352,41
kn, dok su rashodi iznosili 2.428.778,93 kn. I u ovom dijelu godine redovit je nadzor na naplati
prihoda. Ovo je jedno od važnih aktivnosti, gdje nastojim pored mjerljivih financijskih efekata, podići
opći stupanj odgovornosti svih fizičkih i pravnih osoba za podmirenje financijskih obveza prema
Općini.
Likvidnost
Posebnu pažnju posvetio sam likvidnosti Općine. Sve smo obveze platiti u ugovorenim
rokovima. Stanje računa općine na dan 01.01.2017. godine je bilo 1.805.391,48 kn, a na kraju
izvještajnog razdoblja na dan 30.6.2017. g. je bilo 1.742.964,96 kn.
Imovina
Od strane popisnog povjerenstva koje sam imenovao popisana je sva imovina.
Unutarnja revizija i proračunski nadzor
Tijekom cijelog izvještajnog razdoblja obavljali su se i poslovi proračunskog nadzora i to poslovi i
aktivnosti kako slijedi:
-

2.

svakodnevni nadzor svih akata koji su predmetom razmatranja općinskog načelnika ili su
predmet donošenja odluka i to sa stajališta proračunskog financiranja.
U području urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša

Kao načelnik obavljao sam redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta uređenja prostora,
gospodarenje prostorom Općine kroz uređenje prostora i zemljišta, kao i poslove koji se odnose na
skrb i unapređivanje okoliša.
U sklopu izrade projektne dokumentacije

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste u Ul. Vladimira Nazora i J.J.
Strossmayera u Gornjoj Vrbi, izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju pješačke staze preko
pružnog prijelaza Klis.
U području graditeljstva
U izvještajnom razdoblju završena je sanacija kanalizacije u Gornjoj Vrbi, za što je iz
Proračuna Općine utrošeno 185.743,71 kn.
Izgrađen je produžetak javne rasvjete u ulicama Jasinjska, Brodska, Bl. Alojzija Stepinca, 139.
brigade i 157. brigade.
Izvršena je sanacija dijela pješačke staze u Ul. vrbskih žrtava u Gornjoj Vrbi u vrijednosti
141.362,50 kn.
3.

U području komunalnog gospodarstva

Organizirao sam i pratio obavljanje komunalnih djelatnosti
-

4.

opskrbu pitkom vodom
održavanje čistoće
obavljena proljetna deratizacija
odlaganje komunalnog otpada
održavanje javnih površina
obavljanje dimnjačarskih usluga
stanje javne rasvjete
uređenje groblja i izrade grobnog očevidnika
sadnja sadnica drveća na javnim površinama
U području prometa

Tijekom izvještajnog razdoblja nastojali smo unaprijediti prometnu infrastrukturu na području
Općine Gornja Vrba kroz:
Tijekom ovog izvještajnog razdoblja, temeljem Sporazuma sa Hrvatskim cestama, završeno je
uređenje ceste u Ul. braće Radić u Gornjoj Vrbi.
- Također je u sklopu gore navedenih radova proširen i uređen pružni prijelaz na Klisu, odnosno
spoj županijske ceste i pružnog prijelaza.
- Tijekom proljeća je izvršeno nasipavanje makadamskih nerazvrstanih cesta.
-

U području gospodarstva

5.

Vezano uz poljoprivredno zemljište i poticanje poljoprivrede, izdvajamo:
-

6.

poduzete su sve mjere naplate potraživanja po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu RH koja su zaostala iz prethodnog razdoblja.
U području gospodarenja poslovnim prostorom

Dva mjesna doma kojima Općina Gornja Vrba raspolaže iznajmljuju se za svadbe i slične
svečanosti uz naplatu, dok se za karmine za mještane naše općine najam ne naplaćuje kao ni udrugama
sa područja Općine Gornja Vrba.

Ambulanta u zgradi stare škole u Gornjoj Vrbi se uredno iznajmljuje.
Poslovni prostor – trgovina u Donjoj vrbi uredno se iznajmljuje.
U području odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog školstva

7.

Vodio sam brigu o osiguravanju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika Općine
u području brige o djeci, obrazovanju i odgoju. Djelatnost društvene brige o djeci predškolske dobi
utvrđena je Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi. Navedena djelatnost financirana je iz
općinskog proračuna, a predškolski program se u izvještajnom razdoblju provodio u jednoj skupini, a
za što je iz Općinskog proračuna u izvještajnom razdoblju izdvojeno 10.474,36 kn.
Općina je sufinancirala smještaj 8 djece u dječji vrtić, za što je utrošeno 27.000,00 kn.
Također, Općina je u ovom izvještajnom razdoblju davala potporu studentima sa po 400,00 kuna
mjesečno u akademskoj godini 2016./2017. godini, a za što je u izvještajnom razdoblju potrošeno
66.400,00 kn.
Tijekom ovog izvještajnog razdoblja sufinancirali smo prijevoz srednjoškolske djece u školu u
iznosu od 19.750,00 kn.
8.

U području kulture

Tijekom izvještajnog razdoblja Općinski načelnik je podržao i sponzorirao djelovanje KUD-a
Vrba Donja Vrba na način da je sufinanciro organiziranje dječje smotre folklora u Donjoj Vrbi na
Uskrsni ponedjeljak, organizaciju, smotre folklora „Ispod vrbe, zapivaj mi lane“ koja se tradicionalno
odžava u svibnju, kao i njihova putovanja sukladno Programu koji su dostavili u natječajnoj
dokumentaciji.
9.

U području športa

Aktivno smo provodili poslove i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja sporta na području
općine Gornja Vrba. Za djelovanje svih udruga na području Općine Gornja Vrba u siječnju je
proveden natječaj za dodjelu financijskih sredstava za financiranje njihovih programa.
Tako smo u skladu sa tim programima financijski pomagali rad: NK „Omladinac“ Gornja
Vrba i NK „Zvonimir“ Donja Vrba i ostale sportske udruge koje djeluju na području naš Općine, a
podržali smo i ŠRU „Bistro“ u organiziranju treće vrbske fišijade u sklopu dana Općine.
Također je u sklopu dana Općine po treći puta u organizaciji STK „Vrba“ održan turnir u
stolnom tenisu.

10.

U području socijalne skrbi i zdravstva

Nastojali smo u skladu sa financijskim mogućnostima zadovoljiti potreba građana u području
socijalne skrbi i zaštite zdravlja iz Programa socijalne skrbi za 2016.godinu primjenom mjera i brigom
za socijalno ugrožene gađane.
Socijalni program
Socijalni program Općine Gornja Vrba obuhvaća pomoći obiteljima, pomoć za novorođenu
djecu jednokratnom novčanom potporom u iznosu od 1000,00 kn, za svako slijedeće, novorođeno dijete,

jednokratnom novčanom potpora uvećava se za 500,00 kn, za što je u izvještajnom razdoblju utrošeno
4.500,00 kn, sufinanciranje rada Gradskog društva crvenog križa Slavonski Brod, kroz program „Pomoć
u kući“ za dvije osobe, za što je utrošeno 4929,14 kn.
U ovom izvještajnom razdoblju je primjenjivana Odluka o sufinanciranju boravka djece u
vrtiću, a tu mjeru je koristilo 7 djece. Za jednokratnu pomoć obiteljima sa slabijim financijskim statusom
isplaćeno je u izvještajnom razdoblju 31.065,90 kn.
Za Uskrs su isplaćene potpore umirovljenicima u ukupnom iznosu od 34.050,00 kn.
III.

ZAKLJUČAK

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2017. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika kao
izvršnog tijela općine Gornja Vrba lokalne samouprave, a samim time i zadovoljavanje potreba
građana.
Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u Općini Gornja
Vrba, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u izvještajnom razdoblju
obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije
zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Gornja Vrba te je s toga nastojao odgovorno i
kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova Općine Gornja Vrba kao jedinice lokalne
samouprave, u periodu 01.01.-30.6. 2017. godine.

Općinski načelnik Općine Gornja Vrba
Ivan Vuleta, dipl.ing.

