
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORNJA VRBA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 021-05/14-01/5 

URBROJ: 2178/28-02-14-3 

Gornja Vrba,  18.  prosinca  2014.. god. 

 
Zapisnik 

 

         o radu 09. sjednice  Općinskog vijeća općine Gornja Vrba  održane 18.12.2014. godine, s 

početkom u 17,00 h u vijećnici općine Gornja Vrba. 

 

         Sjednici nazočni članovi Općinskog vijeća općine Gornja Vrba: 

DAMIR EMANOVIĆ  (lista grupe birača),  JOSIP MARUNICA (lista grupe birača) , TOMISLAV 
MARIJIĆ (lista grupe birača),  KAZIMIR VULETA (SU), ZDRAVKO JURIĆ (SDP), JOSIP 
HRSKANOVIĆ (SDP), ŠIMO MARTINOVIĆ  (HDZ),  ŽELJKO LAČIĆ (HDSSB) , IVAN 
PRIMORAC (HSS), VLADIMIR TADIĆ (lista grupe birača), IVO KRAJINOVIĆ  (lista grupe 
birača) 
Odsutni:  DRAGAN VULETA (HDZ), PETAR PUTNIK (HDZ) 

       Ostali nazočni: 

Ivan Vuleta, općinski načelnik, Danijel Odobašić, zamjenik općinskog načelnika, Marica 

Pavlović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. Zapisnik vodi Lidija Resanović. 

      Nakon što je otvorio sjednicu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba i prozivanjem utvrdio 

kvorum, predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje Zapisnik o radu  8. sjednice Općinskog 

vijeća. 

Vijećnik Josip Hrskanović, traži da se dio  teksta gdje stoji „voda leži uz stupove“  ispravi i 

navede „voda leži na strani ceste gdje su stupovi javne rasvjete“. Nadalje predlaže da se ubuduće 

uz imena vijećnika u uvodu zapisnika navede kojoj stranci pripadaju. 

Vijećnik, Ivan Primorac, traži da se u zapisniku navede „u registar ribolovnih voda“, a ne samo 

„voda“. 

Primjedbe i prijedlog su prihvaćeni, te je zapisnik s usvojenim izmjenama jednoglasno usvojen. 

Potom na usvajanje daje predloženi dnevni red. 

Pročelnica JUO, predlaže dopunu pod točkom 11. Razmatranje prijedloga stečajnog upravitelja a 

„LOTO“ d.o.o.. Prijedlog je prihvaćen, te je glasovanjem utvrđen slijedeći: 

 

                                               D N E V N I   R E D: 

- Aktualni sat 

 

1. Prijedlog Proračuna Općine Gornja Vrba za 2015.godinu sa projekcijom za 2016-

2017.godinu 

2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba za 2015. godinu 

3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti  iz članka  

             22. Zakona o komunalnom gospodarstvu  u općini Gornja Vrba za 2015. godinu 

4. Prijedlog  Programa  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

             općini Gornja Vrba za  2015. godinu 



5. Prijedlog Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti u 2015. 

godini za Općinu Gornja Vrba, 

6. Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u 2015. godini za Općinu Gornja Vrba, 

7. Analiza sustava zaštite i spašavanja za Općinu Gornja Vrba u 2014. godini, 

8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za Općinu Gornja Vrba u 2015. 

godini, 

9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 

predstavničkih tijela u Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 2015. godinu, 

10. Plan mreže predškolskih ustanova na području Općine Gornja Vrba, 

11. Razmatranje zahtjeva stečajnog upravitelja stečajnog dužnika „LOTO“ d.o.o. 

 

-  Aktualni sat 

 

Pitanja nije bilo, te se odmah prešlo na raspravu po utvrđenom dnevnom redu. 

 

Točka 1. Prijedlog Proračuna Općine Gornja Vrba za 2015.godinu sa projekcijom 

za 2016-2017.godinu 

 

           Prijedlog  Proračuna Općine Gornja Vrba za 2015.godinu, sa projekcijom za 2016-

2017.godinu dostavljen je  vijećnicima 15.11.2014. godine, a u materijalima za današnju sjednicu 

dostavljen je prijedlog sa izmjenama pojedinih pozicija sa obrazloženjima zbog čega se pristupa 

izmjenama. 

          Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja daje Općinski načelnik Ivan Vuleta, koji 

upoznaje vijećnike da se izmjenama u odnosu na prvi dostavljeni prijedlog pristupa iz razloga što 

se predviđa mogućnost korištenja sredstava iz provedbe Mjera 7. iz Programa ruralnog razvoja  

RH za razdoblje 2014-2020.godine, podmjera 7.2. i 7.4. Navedenim mjerama daje se mogućnost 

povlačenja sredstava iz EU fondova, po navedenim podmjerama, koja bi se koristila za  ulaganja 

u infrastrukturu ( Brkićava i Firova ulica) iz 7.2,. odnosno izgradnja dvorane iz podmjere 7.4.  

S tim u vezi je i predviđeno zaduženje u Proračunu u iznosu 7.600.000,00 kn obzirom općina 

mora imati osigurana sredstva za kandidirane projekte. 

          Nakon uvodnog obrazloženja predlagatelja, slijede pitanja vijećnika po pojedinim 

pozicijama. 

Vijećnik J. Hrskanović traži pojašnjenje za povećanje pozicije na kojoj su planirane plaće 

djelatnika. Pita mora li se iznos planiran na  poziciji za vatrogastvo i utrošiti. 

Vijećnik J. Marunica pita  za stavku na kojoj su planirane  premije za osiguranje i naknade štete. 

Vijećnik I. Krajinović traži otvaranje nove stavke na kojoj bi bila planirana sredstva za 

sufinanciranje  energetske učinkovitosti. 

Vijećnik Š. Martinović,  obzirom na navedeno zaključuje da navedene mjere iz Programa 

ruralnog razvoja ne obuhvaćaju sufinanciranje energetske učinkovitosti, te podržava prijedlog da 

se navedeno uvrsti u Proračun. Nadalje,  daje  prijedlog da se poveća pozicija na kojoj su 

planirana sredstva za religiju a na ime obnove župnog stana u Ruščici za 20.000,00 kn. 

Odgovore na postavljena pitanja daje Općinski načelnik, navodeći da je kod plaća planirano 

eventualno zapošljavanje javnih radova.  Što se tiče premija osiguranja, ostala je neplaćena polica 

iz 2014. godine po Ugovoru koji je bivši načelnik potpisao na 10 godina. Uobičajeno je 

otpisivanje na godinu dana, a nitko nas iz osiguravajuće kuće tijekom godine nije kontaktirao, 

tako da je to ostalo za rješavanje u slijedećoj godini. Planirana sredstva za vatrogastvo se ne 

moraju utrošiti. Za sada još uvijek plaćamo po obavljenim intervencijama.   

Zamjenik općinskog načelnika, odgovarajući na pitanje u svezi planiranih naknada šteta upoznaje 

vijećnike sa sporom koji općina vodi sa Zavodom za mirovinsko osiguranje. Radi se o tome da se 

od općine traži da nadoknadi Zavodu štetu za prijevremeno umirovljenje Vinka Muse u visini 

dijela utvrđene mirovine koji ovisi o utvrđenom oštećenju koje je nastalo uslijed ozljede na radu, 

a ono prema rješenju iznosi 70%. Taj spor se nadamo slijedeće godine riješiti , a možemo jedino 

pokušati smanjiti postotak oštećenja uvjetovan ozljedom na radu novim vještačenjem. 



Vijećnik Ivan Primorac, naglašava da, poučeni iskustvom, trebamo biti oprezni u vođenju spora, 

kako si ne bi stvarali nepotrebni troškovi. 

Općinski načelnik, kao predlagatelj prihvaća iznesene amandmane na prijedlog proračuna, samo 

treba utvrditi s kojih se pozicija mogu ta sredstva skinuti. 

Nakon što je odgovoreno na postavljena pitanja,  Lidija Resanović pojašnjava planirane iznose  

na pojedinim pozicijama, od kojih se kao najvažnije obrazlažu: 

-  skupina 611  porez i prirez na dohodak se umanjuje iz razloga najavljenih poreznih reformi; 

 - skupina 633  pomoći iz proračuna se uvećava na 349.000,00 kn obzirom na predviđenu pomoć 

iz državnog proračuna koja nam pripada sukladno razvrstavanju općine u potpomognuta 

područja; 

-  skupina  653 komunalni doprinosi u visini 2.000.000,00 kn, temelji se na planu prihoda od 

komunalnog doprinosa za realizaciju  investicije termoelektrane na Bjelišu; 

- skupinom 681 kazne i upravne mjere planirano je  10.000,00 kn,  kao prihod od  kazni koje 

može naplatiti komunalni redar; 

- skupinom 711 prihodi od prodaje imovine planira se prihod od 600.00,00 kn., jer se ponovno 

planira prodaja zemljišta u zoni 

Na računu zaduživanja, predloženo je zaduženje u iznosu 7.600.000,00 kn, o kojem su vijećnici 

upoznati kroz obrazloženje općinskog načelnika; 

U posebnom dijelu obrazloženi su tekući rashodi koji su uglavnom u visini rashoda prethodne 

godine. Od kapitalnih rashoda posebno se naglasilo projekte koje se planira kandidirati putem 

Mjere 7, podmjere 7.2. i 7.4., a to su nerazvrstane ceste, izgradnja sportske dvorane i tribine. 

Po završetku izlaganja, zamjenik Općinskog načelnika, naglašava da se prije glasovanja o 

predloženim amandmanima moraju  utvrditi pozicije s kojih će se skinuti navedena sredstva, te 

predlaže da se povećanjem pozicije 67. tekuće donacije vjerskim zajednicama za 20.000,00 kn, 

umanji pozicija 82. tekuće održavanje građevinskih objekata, a otvaranjem pozicije za 

sufinanciranje energetske učinkovitosti u visini 100.000,00 umanji pozicija br. 80. izgradnja 

objekata javne rasvjete. Također naglašava da je sastavni dio Proračuna i Plan razvojnih 

programa kojim se detaljnije razrađuju pojedine pozicije Proračuna.  

      Nakon kraće rasprave, predsjednik vijeća daje na usvajanje usmeno iznijete amandmane i to, 

kao I. amandman vijećnika Š. Martinovića koji je predložio da se pozicija religija sa 20.000,00 kn 

uveća na 40.000,00 kn, a pozicija 82. umanji za 20.000,00 kn. 

      Nakon toga, bez daljnje rasprave, pristupa se glasovanju o izloženom amandmanu, te se 

konstatira: 

       - da je Općinsko vijeće jednoglasno ( 11 ZA,  ) usvojilo amandman kojim se pozicija religija 

sa 20.000,00 kn uveća na 40.000,00 kn, a pozicija 82. umanji za 20.000,00 kn. 

       Kao II. amandman daje se na glasovanje amandman  vijećnika I. Krajinovića, nakon čega se,  

konstatira: 

       - da je Općinsko vijeće jednoglasno ( 11 ZA,  ) usvojilo amandman kojim se uvodi nova 

pozicija za sufinanciranje energetske učinkovitosti zgrada u iznosu od 100.000,00 kn, a umanjuje 

pozicija 82. tekuće održavanje građevinskih objekata. 

         Po usvojenim amandmanima, bez daljnje rasprave, pristupa se glasovanju o Prijedlogu  

Proračuna Općine Gornja Vrba za 2015.godinu sa projekcijom za 2016-2017.godinu, sa 

prihvaćenim amandmanima, te se konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno ( 11 ZA,  ) 

usvojilo:      

- Proračun Općine Gornja Vrba za 2015.godinu sa projekcijom za 2016-2017.godinu 



 

Točka 2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba za 2015. 

godinu 

 
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba za 2015. godinu dostavljen je 

vijećnicima u pisanom obliku uz poziv na sjednicu. 

Uvodno obrazloženje iznosi Lidija Resanović, koja ističe da se Odlukom o izvršavanju Proračuna 

Općine Gornja Vrba za 2015. godinu utvrđuje sadržaj Proračuna, način njegova izvršavanja i 

eventualnog uravnoteženja. Člankom 14. Zakona o proračunu, propisano je da se uz državni 

proračun donosi zakon o izvršavanju državnog proračuna, a uz proračun jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave odluka o izvršavanju proračuna. 

Odlukom su utvrđene ovlasti općinskog načelnika u pogledu izvršavanja Proračuna. 

         Nakon toga, bez daljnje rasprave, pristupa se glasovanju o predloženoj odluci, te se 

konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno ( 11 ZA,  ) usvojilo:      

- Odluku o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za 2015.godinu 
 

 

Točka 3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti  iz članka  

22. Zakona o komunalnom gospodarstvu  u općini Gornja Vrba za 2015. godinu 

     

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o 

komunalnom  gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2015. godinu, dostavlja se uz poziv  

na sjednicu.  

Zamjenik općinskog načelnika D. Odobašić pojašnjava dostavljeni program, ističući da isti prati 

stavke Proračuna, te da je zakonom propisana obveza da predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave, za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima 

financiranja donosi program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. 

stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se obavezno utvrđuje opis i opseg 

poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, kao i iskaz financijskih 

sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja. 

Vijećnik K. Vuleta postavlja pitanje održavanje javnih površina ispred objekata gdje nema 

vlasnika? 

Vijećnik I. Primorac pita kakvi su rezultati rada komunalnog redara i naplate komunalne 

naknade? 

Na postavljena pitanja odgovara općinski načelnik I. Vuleta, koji ističe da je održavanje u obvezi 

vlasnika a mjere poduzima komunalni redar, te da je vidljiv napredak nakon dolaska komunalnog 

redara. 

Pročelnik M. Pavlović dodaje da se redovito dostavljaju opomene, a problem u naplati predstavlja 

činjenica da je znatan dio primanja (mirovine) ispod propisanog iznosa te se ne mogu ovršiti, u 

kojem slučaju se rade zabilježbe na nekretnini. 

Nakon završene rasprave, predsjednik vijeća daje na glasovanje predloženu odluku, te se 

konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno ( 11 ZA,  ) usvojilo:      

      -  Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o 

komunalnom  gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2015. godinu 

 
Točka 4. Prijedlog  Programa  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

općini Gornja Vrba za  2015. godinu 

 

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 

2015. godinu, dostavljen je vijećnicima  u pisanom obliku uz poziv za sjednicu. 

Zamjenik općinskog načelnika D. Odobašić pojašnjava dostavljeni program, koji je izrađen 

sukladno Proračunu Općine Gornja Vrba, odnosno promjenama koje su usvojene. Za provođenje 

predmetnog akta je potrebno osigurati proračunska sredstva, iz komunalnog doprinosa i naknada 



za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, pomoći iz Državnog proračuna RH 

(ministarstva) odnosno fondova Europske unije.        

Nakon uvodnog obrazloženja, bez daljnje  rasprave, predsjednik vijeća daje na glasovanje 

predloženu odluku, te se konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno ( 11 ZA,  ) usvojilo:      

      -   Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 

2015. godinu. 
 

Točka 5. Prijedlog Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih 

djelatnosti u 2015. godini za Općinu Gornja Vrba 

 

Prijedlog Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na 

području  Općine Gornja Vrba za 2015. godinu, dostavljen je u materijalima za današnju 

sjednicu. 

Uvodno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje daje zamjenik općinskog načelnika D. 

Odobašić, koji ističe da sličan program do sada nije donošen, te da je isti, kao i prethodni 

programi, izrađen sukladno Proračunu Općine Gornja Vrba. Prije izrade zatraženi su programi 

sportskih udruga kako bi se planirana sredstva unutar pozicije mogla raspodijeliti, što će se učiniti 

izmjenama Programa. Kao značajnije ističe donacije Župi Ruščica koje se sukladno usvojenim 

izmjenama Proračuna povećavaju na 30.000,00 kn,  kao i školi u Donjoj Vrbi što bi se izvršilo 

kroz donacije u naravi, odnosno radovima. 

Vijećnik Ž. Lačić smatra da se treba  povećati i donacija za Župu Trnjani. 

Zamjenik općinskog načelnika, odgovara da se to može  učiniti prilikom rebalansa Proračuna, jer 

je Proračun usvojen.  

Vijećnik I. Primorac iznosi primjedbu na način pravdanja troškova sportskih udruga, što ubuduće 

neće moći imajući u vidu odredbe Zakona o udrugama. 

Pojašnjenje daje općinski načelnik I. Vuleta, koji ističe da je već održan sastanak s 

predstavnicima udruga na tu temu, tako da su svi upoznati s promjenama koje Zakon donosi. 

Nakon završene rasprave, predsjednik vijeća daje na glasovanje predloženu odluku, te se 

konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno ( 11 ZA,  ) usvojilo:      

      -   Program javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području  

Općine Gornja Vrba za 2015. godinu. 
 

Točka 6. Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u 2015. godini za Općinu 

Gornja Vrba 

 

Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u 2015. godini za Općinu Gornja Vrba dostavljen 

je u pisanom obliku uz poziv za sjednicu. 

Zamjenik Općinskog načelnika, Daniijel Odobašić, uvodno obrazlaže da se navedenim Programom 

raspodjeljuju sredstva namijenjena za socijalna davanja koja uključuju naknade za novorođenu djecu, 

jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženima, potpore studentima, pomoći obiteljima u naravi kroz 

sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama u vrtićima, sufinanciranje ljetovanja, pomoći u 

posebnim potrebama kod liječenja i sl. Ovim se Programom također predviđa i zakonska obveza 

sufinanciranja rada Crvenog križa, te provedba deratizacije. 

 

 Nakon uvodnog obrazloženja, bez daljnje  rasprave, predsjednik vijeća daje na glasovanje 

predloženi Program, te se konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno ( 11 ZA,  ) usvojilo:   

  

  -   Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u 2015. godini za Općinu Gornja Vrba 
 

 

 

 

 

 



Točka 7. Analiza sustava zaštite i spašavanja za Općinu Gornja Vrba u 2014. godini 

 

Analiza sustava zaštite i spašavanja za Općinu Gornja Vrba u 2014. godini dostavljena je u pisanom 

obliku vijećnicima uz poziv na sjednicu 

Uvodno obrazloženje daje Pročelnica JUO, Marica Pavlović, navodeći da se radi o zakonskoj obvezi 

donošenja navedenog akta, te da isti obuhvaća ono što je provedeno unutar sustava zaštite i spašavanja 

tekuće godine. 

Nakon uvodnog obrazloženja, bez daljnje  rasprave, predsjednik vijeća daje na usvajanje Analizu  
sustava zaštite i spašavanja za Općinu Gornja Vrba u 2014. godini, te se po provedenom glasovanju 

konstatira  da je Općinsko vijeće jednoglasno ( 11 ZA,  ) usvojilo:   

  

  -    Analiza sustava zaštite i spašavanja za Općinu Gornja Vrba u 2014. godini 

 

 

Točka 8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za Općinu Gornja 

Vrba u 2015. godini 

 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za Općinu Gornja Vrba u 2015. godini 

dostavljene su u pisanom obliku vijećnicima uz poziv na sjednicu. 

Kao i kod prethodne točke , uvodno obrazloženje daje Pročelnica JUO, Marica Pavlović, navodeći da se 

također radi o zakonskoj obvezi donošenja navedenog akta, te da isti obuhvaća plan aktivnosti za narednu 

godinu. 

Nakon uvodnog obrazloženja, bez daljnje  rasprave, predsjednik vijeća daje na usvajanje  
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za Općinu Gornja Vrba u 2015. godini, te se 

po provedenom glasovanju konstatira  da je Općinsko vijeće jednoglasno ( 11 ZA,  ) usvojilo:   

  

  -    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za Općinu Gornja Vrba u 

2015. godini 

 

Točka 9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

članova predstavničkih tijela u Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 2015. godinu 

 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova  

predstavničkih tijela u Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 2015. godinu dostavljen je u pisanom 

obliku uz poziv na sjednicu. 

Općinski načelnik, uvodno pojašnjava da se radi o zakonskoj obvezu financiranja rada političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika koji su izabrani u predstavnička tijela. Visinu iznosa financiranja određuje Općinsko 

vijeće, a prijedlog je da to bude kao i ranijih godina 1.000,00 kn po izabranom vijećniku. 

Nakon uvodnog obrazloženja, bez daljnje  rasprave, predsjednik vijeća daje na usvajanje  
Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela u 

Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 2015. godinu, te se po provedenom glasovanju konstatira  da je 

Općinsko vijeće jednoglasno ( 11 ZA,  ) usvojilo:   

  

  -    Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 

predstavničkih tijela u Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 2015. godinu 

 

 

Točka 10. Plan mreže predškolskih ustanova na području Općine Gornja Vrba 

 

Uvodno obrazloženje daje Pročelnica JUO, Marica Pavlović, te navodi da je Plan mreža pripremljena u 

suradnji s gradom, obzirom općina na svom području nema vrtića, te se za obavljanje djelatnosti 

predškolskog odgoj koriste usluge Dječjeg vrtića I.B. Mažuranić. Samim planom se utvrđuju oblici  i 

način provođenja aktivnosti vezanih uz predškolski odgoj. 

Vijećnik Šimo Martinović, predlaže da se predloženim Planom osim gradskog vrtića navede  i Dječji vrtić 

„Cekin“ koji također pohađaju djeca s našeg područja. 



Općinski načelnik, kao predlagatelj prihvaća prijedlog, te će se isti uvrstiti u Plan. 

 

Po završetku rasprave, Predsjednik vijeća daje na usvajanje predloženi Plan mreže  

predškolskih ustanova na području Općine Gornja Vrba s unesenom dopuno, te se po provedenom 

glasovanju konstatira  da je Općinsko vijeće jednoglasno ( 11 ZA,  ) usvojilo:   

- Plan mreže predškolskih ustanova na području Općine Gornja Vrba 

     
Točka 11. Razmatranje zahtjeva stečajnog upravitelja stečajnog dužnika „LOTO“ d.o.o. 

 

Općinski načelnik, uvodno obrazlaže vijećnicima da je ovaj zahtjev stigao nakon što su 

materijali za sjednicu poslani, te da se ukratko radi o tome da stečajni upravitelj „LOTO“ d.o.o. 

traži od općine Gornja Vrba da odustane od svojih potraživanja u iznosu 246.405,00 kn na ime 

neplaćenog komunalnog doprinosa upisanih kao založno pravo na nekretnini, iz razloga što se 

po njegovom mišljenju nakon prodaje nekretnine općina neće moći naplatiti jer sav iznos 

pripada I. založnom vjerovniku. Osobno ne prihvaća ovakav prijedlog, te predlaže Općinskom 

vijeću da se o istom očituje. 

Predsjednik Općinskog vijeća, daje na glasovanje prijedlog Općinskog načelnika da se ne 

prihvati zahtjev stečajnog upravitelja stečajnog dužnika „LOTO“ d.o.o. o odustajanju općine 

od ovrhe. Po provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo 

prijedlog načelnika, te odbilo zahtjev stečajnog upravitelja. U skladu s tim donesen je 

Zaključak koji će se dostaviti stečajnom upravitelju. 

 

 

 

 
Zaključeno u 18,30 sati. 

 

  ZAPISNIČAR:                                                                          PREDSJEDNIK 

 Lidija Resanović                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                   Zdravko Jurić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


