REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJA VRBA

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 023-01/18-01/14
URBROJ: 2178/28-01-18-1
U Gornjoj Vrbi, 19. ožujka 2018. g.

IZVIJEŠĆE
o radu općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za period 01.07 do 31.12.2017.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 01.07.-31.12. 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 01.07.2017. do 31.12.2017. godine prihodi su ostvareni u iznosu 2.328.990,00
kn, dok su rashodi iznosili 1.921.997,00 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 01.07.2017. godine je bilo 1.743.062,92 kn, a na kraju
izvještajnog razdoblja na dan 31.12.2017. g. je bilo 2.123.913,56 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

Izrađen je Glavni projekt pješačke staze uz željezničko-cestovni prijelaza na Klisu.
Izrađen je geodetski elaborat izvedenog stanja Domobranske ulice u Donjoj Vrbi, temeljem
čega je ista u zemljišnim knjigama upisana u vlasništvo Općine Gornja Vrba.
Izrađen je geodetski snimak kanalizacije u Gornjoj Vrbi za potrebe tehničkog pregleda
kanalizacije i ishođenja uporabne dozvole za istu.
U području graditeljstva
U izvještajnom razdoblju asfaltiran je plato ispred mrtvačnice na groblju u Donjoj Vrbi.
Asfaltiran je plato ispred crkve Sv. Filipa i Jakova u Donjoj Vrbi.
Asfaltiran je prilaz kapelici kod mjesnog doma u Donjoj Vrbi.
Izgrađena je pješačka staza u dijelu Piškovićeve ulice u Gornjoj Vrbi.
Zacijevljen je kanal uz pružni prijelaz na Klisu i izgrađen je dio pješačke staze u Ulici 108.
Brigade u Gornjoj Vrbi do pružnog prijelaza.
Započeli su radovi na izgradnji kolnika u Firovoj ulici u Gornjoj Vrbi

3.

U području komunalnog gospodarstva

Organizirao sam i pratio obavljanje komunalnih djelatnosti
-

4.

opskrbu pitkom vodom
održavanje čistoće
obavljena jesenska deratizacija
obavljena je dezinsekcija u G. Vrbi
odlaganje komunalnog otpada
održavanje javnih površina
obavljanje dimnjačarskih usluga
stanje javne rasvjete
uređenje groblja
U području prometa

Tijekom izvještajnog razdoblja nastojali smo unaprijediti prometnu infrastrukturu na području
Općine Gornja Vrba kroz:
-

5.

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja izvršeno je jesensko nasipavanje makadamskih
nerazvrstanih cesta.
Izrađen je projekt pješačkog prijelaza uz pružni prijelaz Klis koji će se uklopiti u
rekonstrukciju pružnog prijelaza.
U području gospodarstva

-

I ove godine je iz Proračuna izdvojeno 100.000,00 kn za subvencije vezano za oslobođenje od
plaćanja komunalne za nove proizvodne pogone u gospodarskoj zoni, kao poticajna mjera za
privlačenje novih investitora u zonu i smanjenje nezaposlenosti.

-

Vezano uz poljoprivredno zemljište i poticanje poljoprivrede, izdvajamo:
poduzete su sve mjere naplate potraživanja po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu RH koja su zaostala iz prethodnog razdoblja.

6.

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.
Za Ambulantu u zgradi stare škole u Gornjoj Vrbi zbog odlaska dr. Mikešić u mirovinu je
ugovor o zakupu raskinut, a privremeno do novog natječaja za zakup poslovnog prostora u najmu istog
je Dom zdravlja Slavonski Brod.
Poslovni prostor –trgovina u Donjoj Vrbi u urednom je zakupu od strane NTL d.o.o.
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.
Općina Gornja Vrba je sufinancirala ljetovanje za 16 djece iz OŠ „Vladimir Nazor“ Gornja
Vrba u ukupnom iznosu od 4.800,00 kn.
Općina Gornja Vrba je sufinancirala prijevoz autobusom do škole za sve srednjoškolce koji su
od mjesta stanovanja do škole udaljeni manje od 5 km u studenom i u prosincu u ukupnom iznosu od
9.100,00 kn.
Općina je sufinancirala smještaj djece u dječji vrtić, za što je utrošeno 14.350,00. Također,
Općina je u ovom izvještajnom razdoblju davala potporu za 42 studenta sa po 400,00 kuna mjesečno
u akademskoj godini 2017./2018. godini, a za što je u izvještajnom razdoblju potrošeno 44.800,00 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 Božićnog koncerta KUD-a „Vrba“ Donja
Vrba koji se tradicionalno odžava u prosincu.
Povodom dana Općine u svibnju je održan koncert Mate Bulića.
U prosincu je povodom božićnih blagdana u suradnji sa Kazališnom družinom „Ivana Brlić
Mažuranić“ Slavonski Brod održana i dječja predstava u mjesnom domu u Gornjoj Vrbi.
9.

U području športa

Aktivno smo provodili poslove i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja sporta na području
općine Gornja Vrba. Financijski smo pomagali rad: NK „Omladinac“ Gornja Vrba i NK „Zvonimir“
Donja Vrba

U ovom razdoblju smo pomogli i ostale sportske udruge koje djeluju na području naš Općine.
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 2017.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
19.500,00 kn, sufinanciranje rada Gradskog društva crvenog križa Slavonski Brod, kroz program
„Pomoć u kući“ za dvije osobe, za što je utrošeno 9.017,22 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 19.500,00 kn.
U ovom izvještajnom razdoblju su umirovljenicima koji primaju mirovine u iznosu do
1.500,00 kn podijeljene jednokratne novčane pomoći za Božić, a za što je ukupno utrošeno 11.500,00
kn.
III.

ZAKLJUČAK

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za razdoblje od 01.
srpnja do 31. prosinca 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 01.07.-31.12. 2017. godine.

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

