REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/1
URBROJ: 2178/28-02-17-2
Gornja Vrba, 28. veljače 2017. god.

Zapisnik
o radu 20. sjednice Općinskog vijeća općine Gornja Vrba održane 28.02.2017. godine, s
početkom u 18,00 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), ŽELJKO
LAČIĆ (HDSSB) , VLADIMIR TADIĆ (lista grupe birača), IVO KRAJINOVIĆ (lista grupe
birača), PETAR PUTNIK (HDZ).
Odsutni: ŠIMO MARTINOVIĆ (HDZ), DRAGAN VULETA (HDZ), IVAN PRIMORAC
(HSS), PETAR KLIŠKOVIĆ (SDP)
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 razmatranje Zapisnik o radu 19. sjednice Općinskog
vijeća. Na zapisnik nije bilo primjedbi, te je isti većinom glasova usvojen ( 8 glasova ZA i 1 glas
SUZDRŽAN).
Potom se prelazi na usvajanje predloženog dnevnog reda. Predsjednik vijeća čita predloženi
dnevni red sadržan u pozivu za sjednicu.
Općinski načelnik, kao predlagatelj, daje dopune dnevnog reda i to:
pod točkom 16. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području općine i
pod točkom 17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna za 2017. godinu. Također predlaže
da se točka 5. stavi kao 1. točka.
Nakon što su dani prijedlozi za dopunu, glasovanjem je za sjednicu jednoglasno utvrđen slijedeći
D N E V N I R E D:
-

Aktualni sat
1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Gornja Vrba za 2017.g.
2. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornja Vrba
3. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine Gornja Vrba
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog
redarstva

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
na temelju pisanog ugovora
6. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za period 01.07
do 31.12.2016.godine
7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Gornja Vrba za 2016.godinu
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Gornja Vrba za 2016.godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine
Gornja Vrba za 2016.godinu
10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih
djelatnosti na području Općine Gornja Vrba za 2016.godinu
11. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja
Vrba za 2017.godinu
12. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba za 2016.godinu
13. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za 2016.godinu na području Općine Gornja Vrba
14. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o utrošenim sredstvima korisnika proračuna Općine
Gornja Vrba za 2016. godinu
15. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb:Prijedlog za imenovanje mrtvozornika
16. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna za 2017. godinu
-

Aktualni sat

Vijećnik Damir Emanović, pita za novosti vezano za sanaciju kanalizacije, te hoće li se asfaltirati plato
ispred mrtvačnice.
Općinski načelnik odgovara da su svi zemljani radovi na sanaciji završeni, ostalo je uređenje javnih
površina, zbog čega im još nije isplaćeno. Po završetku svih radova zatražit će se tehnički pregled, a
izgradnja priključaka pokušat će se dogovoriti kroz projekt Brod 2.
Što se tiče asfaltiranja platoa ispred mrtvačnice u planu je, ali još ne može reći kad bi se radilo.
Vijećnik Ivo Krajinović, pita za sanaciju Firove ulice. Nadalje zanima ga je li načelnik i dalje mišljenja da
se ne treba nastaviti s izgradnjom mrtvačnice u Gornjoj Vrbi i uređenjem groblja na planiranoj lokaciji.
Općinski načelnik odgovara da će se obići sve nerazvrstane ceste i utvrditi gdje treba izvršiti nasipanje.
Vezano za mrtvačnicu u Gornjoj Vrbi nije ništa rađeno jer je bilo prioritetnijih stvari, a i dalje stoji kod
mišljenja da bi se to trebalo prenamijeniti, ukoliko većina bude za to.
Vijećnik Tomislav Marijić pita za uređenje pružnog prijelaza.
Općinski načelnik, odgovara da su u tijeku radovi koje izvode Hrvatske ceste. Sam prijelaz će se proširiti a
cesta će se podići za 35 cm. Paralelno se radi i projekt za pješački prijelaz koji bi se spojio na stazu u
Radićevoj ulici.
Vijećnik Vladimir Tadić pita tko je u Ulici Vinka Borevkovića povadio ćuprije i što se tamo radi jer sada
tamo leži voda.
Općinski načelnik odgovara da su ćuprije povadile Hrvatske ceste jer su bile višlje. Oni će pročistiti kanal
do rupače, a planiraju i izbetonirati korito. Za daljnje čišćenje kanala obratit ćemo se Hrvatskim vodama u
čijoj je nadležnosti kanal.
Vijećnik Željko Lačić, pita za postavljanje autobusnog stajališta u Donjoj Vrbi, za čišćenje kanala od
Klisa prema Donjoj Vrbi, te za cestu prema Pevecu koja je u lošem stanju.
Općinski načelnik odgovara da će se u suradnji sa ŽUC-om nastojati riješiti autobusno stajalište u Donjoj
Vrbi. Kanal koji se spominje u nadležnosti je Hrvatskih željeznica koje će se upozoriti na trenutno stanje.
Vezano za cestu prema Pevecu promet se ne može zaustaviti, može se ograničiti brzina i podnijeti zahtjev
za prekategorizaciju ceste.

Vijećnik Željko Lačić, pita za nasipanje poljskog puta od starog prijelaza prema Jelasu.
Predsjednik vijeća Zdravko Jurić, napominje da su Hrvatske vode kad su čistile kanal upropastile
cestu jer su zemlju odlagale na cestu.
Općinski načelnik odgovara da će se na navedeno upozoriti Hrvatske vode.
Vijećnik Ivo Krajinović, pita za obilježavanje pješačkog prijelaza kod ambulante.

Općinski načelnik, obilježavanje ceste i pješačkog prijelaza je obveza Hrvatskih cesta koje izvode
radove.
Vijećnik Damir Emanović, potrebno je upoznati ŽUC sa stanjem bankine uz glavnu cestu u D.
Vrbi koja je uz sami kanal i potrebno ju je nasuti. Prilikom čišćenja kanala prema groblju
Hrvatske vode su odložile beton na privatnim njivama.
Općinski načelnik, o navdenom će se obavijestiti nadležne tvrtke.
Vijećnik Josip Marunica, upozorava na odlaganje građevinskog materijala na zemljištu HŽ-a.
Predsjednik Općinskog vijeća, naglašava da je sve više prisutno odlaganje smeća uz ceste i
poljske puteve.
Vijećnik Vladimir Tadić, uočio je da veliki broj kućanstava nema kante samo u dijelu sela od
Savske do frizerskog salona.
Općinski načelnik, rješenje bi bilo obići teren na dan odvoza i utvrditi tko nema kantu, dostaviti
popis Beckeru i zatražiti da im se u roku 15 dana uruče kante.
Vijećnik Ivo Krajinović, upozorava na problem kod traženja zamjene potrgane kante.
Vijećnik Kazimir Vuleta, pita za naplatu komunalne naknade.
Pročelnica JUO odgovara da se po tom pitanju redovno poduzimaju mjere naplate.
Po završetku aktualnog sata prešlo se na raspravu po utvrđenom dnevnom redu.
1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Gornja Vrba za 2017.g.
Na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća Odbor za dodjelu općinskih priznanja povukao se kako bi
razmotrio pristigle kandidature za dodjelu općinskih priznanja. Nakon održanog sastanka vijećnici su
upoznati sa svim pristiglim kandidaturama. Predsjednik Odbora Ivo Krajinović upoznao je Općinsko
vijeće sa svojim prijedlozima za dodjelu općinskih priznanja:
za nagradu za životno djelo predlaže se MIJO VUKOVIĆ GANJO,
za plaketu Grb općine Gornja Vrba predlaže se SLU LOVAC iz Donje Vrbe,
za povelju Općine Gornja Vrba predlažu se;
- Mario Todorović, Gornja Vrba,
- Šimo Borevković, Gornja Vrba
- ŠRU BISTRO Gornja Vrba
Predsjednik Odbora za dodjelu priznanja je na kraju izlaganja zamolio da se ubuduće ne zaborave poginuli
branitelji i Vrbske žrtve.
Općinski načelnik, pozivi za dostavu prijedloga dostavljeni su svim vijećnicima i udrugama, moglo se
predložiti.
Rasprave po ovoj točci više nije bilo, te se pristupa glasovanju.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje izneseni prijedlog Odbora za dodjelu općinskih javnih
priznanja, te po provedenom glasovanju konstatira da je prijedlog jednoglasno usvojen. Donesena je
- Odluka o dodjeli javnih priznanja
2. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornja Vrba
Uvodno obrazloženje daje Pročelnica JUO , navodeći da je na prethodnoj sjednici donesena Odluka o
raspisivanu natječaja za davanje u zakup općinskog poljoprivrednog zemljišta. Natječaj je raspisan na rok
od 5 godina , početna cijena određena je sukladno Pravilniku o početnim cijenama poljoprivrednog
zemljišta. Na natječaj se javio samo Filip Matijević koji zadovoljava sve uvjete natječaja.
Općinski načelnik predlaže da se ponuda prihvati jer je u interesu općine da se zemljište koristi.
Vijećnik Željko Lačić, slaže se i predlaže da se i za ostalu zemlju koja se ne koristi raspiše natječaj.

Po provedenoj raspravi, predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje prijedlog Odluke o davanju u
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine. Po provedenom glasovanju predsjednik Općinskog
vijeća konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo dostavljenu ponudu i donijelo:
- Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornja Vrba
3. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine Gornja Vrba
Uvodno obrazloženje daje Pročelnica JUO navodeći da se na raspisani natječaj za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine nije nitko javio, te je potrebno donijeti Odluku o
poništenju postupka javne nabave sukladno Zakonu.
Na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća, a po provedenom glasovanju konstatirano je da je Općinsko
vijeće jednoglasno donijelo:
- Odluku o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine Gornja Vrba
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog
redarstva
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva
dostavljen je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje daje Općinski načelnik navodeći da se izmjena odnosi na izmjenu odredbe kojom se
regulira rad na određeno vrijeme što se mijenja u rad na neodređeno vrijeme. Obavio je razgovore s
načelnicima općina Bukovlje i Sibinj s kojima bi se potpisao Sporazum o zajedničkom komunalnom
redarstvu. Oni se slažu s prijedlogom da se u radni odnos primi Miroslav Brblić koji je i ranije obavljao taj
posao u našoj općini dok smo mali ugovor s gradom. Natječaj se ne bi morao raspisivati nego bi prešao s
prelaznicom. Radio bi u svakoj općini po dva dana.
Vijećnik Petar Putnik, pita što je to on napravio u ovoj općini da je bilo bolje. Radio je na izmjerama kuća
jer nije imao drugog posla. Zašto se ne bi primio na godinu ili dvije i zašto ga ne bi primile jedna od te
dvije općine. Jednom kad se netko zaposli u ovakvim ustanovama nije ga se tako lako riješiti.
Općinski načelnik, odgovara da je izlazio na teren po pozivima građana i po nalogu Pročelnice u vezi
komunalne naknade. Ukoliko netko želi može u općini izvršiti uvid u ono što je radio. Komunalni redar
treba, a ako netko ima bolji prijedlog neka ga iznese. Na određeno vrijeme se nitko ne bi javio. Nama
odgovara osoba koja već zna svoj posao.
Vijećnik Kazimir Vuleta, pohvaljuje rad Miroslava Brblića dok je radio na području općine.
Vijećnik Ivo Krajinović, iz svega navedenog može se zaključiti da imenovana osoba postavlja trima
općinama uvjete. Tko kaže da se na natječaj ne bi nitko javio. Predlaže da se raspiše natječaj na određeno
vrijeme.
Općinski načelnik, u tom slučaju ne treba mijenjati odluku.
Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da imamo dva prijedloga . Prvi prijedlog o izmjeni Odluke i
primanju komunalnog redara na neodređeno vrijeme u općinu Gornja Vrba i drugi prijedlog za
raspisivanje natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme.
Predlaže da se glasuje o prvom prijedlogu, odnosno primanju komunalnog redara u općinu Gornja Vrba na
neodređeno vrijeme.
Po provedenom glasovanju konstatira da je prijedlog većinom glasova prihvaćen (6 ZA, 2 PROTIV, 1
SUZDRŽAN). Općinsko vijeće donijelo je:
- Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
na temelju pisanog ugovora
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju pisanog ugovora dostavljen je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu. Uvodno
obrazloženje daje Pročelnica JUO navodeći da se radi o izmjenama odnosno dopunama Odluke uvjetima
koje treba zadovoljiti ponuda koja se smatra najpovoljnijom, odnosno preciznije se određuje sposoban
ponuditelj.
Vijećnik Vladimir Tadić pita tko je slagao te uvjete.

Općinski načelnik odgovara da su odluku pripremali Zamjenik načelnika i Pročelnica JUO.
Vijećnik Vladimir Tadić, pita je su li oni to odredili na temelju dugogodišnjeg iskustva.
Zamjenik načelnika Danijel Odobašić, pojašnjava da se zadnji put kod dodjele koncesije na sudu moralo
pojašnjavati što znači sposoban ponuditelj, ovako je to otklonjeno. Presuda je donesena u korist općine.
Usporedili smo i postupke drugih općina, neke idu po Zakonu o javnoj nabavi, ali mi ne moramo obzirom
je vrijednost ugovora do 20.000,00 kn godišnje.
Predsjednik Općinskog vijeća, naglašava da je bitno da se nikom ne pogoduje.
Pitanja više nije bilo, te se prijedlog odluke daje na usvajanje. Po provedenom glasovanju konstatira se da
je jednoglasno (8 ZA) Općinsko vijeće donijelo:
- Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora
6. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za period 01.07
do 31.12.2016.godine
Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za period 01.07 do 31.12.2016.godine
dostavljeno je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv na sjednicu.
Vijećnik Petar Putnik, pita za navedeno pod točkom 5. poduzete su sve mjere naplate, ali nema nikakvih
pokazatelja rezultata. Postavlja pitanje naplate korištenja domova za sastanke političkih stranaka.
Pročelnica JUO pojašnjava da se za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta šalju obavijesti Općinskom
državnom odvjetništvu, a oni pokreću ovrhe.
Općinski načelnik , vezano za naplaćivanje korištenja prostora dvorana političkim strankama odgovara da
je Odluku o tome donio bivši načelnik, ali se nije primjenjivala. Otkad se vijećnica zbog korištenja u
neprimjerene svrhe više ne daje na korištenje niti strankama niti udrugama, korištenje domova se
naplaćuje sukladno odluci.
Pitanja više nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje dano Izvješće. Po provedenom
glasovanju konstatira da je Izvješće usvojeno većinom glasova (7 ZA, 1 SUZDRŽAN).
7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Gornja Vrba za 2016.godinu
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba
za 2016.godinu dostavljeno je vijećnicima uz poziv na sjednicu.
Uvodno obrazloženje daje zamjenik načelnika Danijel Odobašić navodeći da su izvješćem obuhvaćeni
radovi na izgradnju komunalne infrastrukture izvršeni prethodne godine.
Pitanja nije bilo, te se pristupa glasovanju.
Po provedenom glasovanju predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (8
ZA) usvojilo:
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Gornja Vrba za 2016.godinu
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Gornja Vrba za 2016.godinu
Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja
Vrba za 2016.godinu dostavljeno je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje daje zamjenik načelnika Danijel Odobašić navodeći da su izvješćem obuhvaćeni
radovi na održavanju komunalne infrastrukture izvršeni prethodne godine.
Pitanja nije bilo, te se pristupa glasovanju.
Po provedenom glasovanju predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (8
ZA) usvojilo:
- Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Gornja Vrba za 2016.godinu

9. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine
Gornja Vrba za 2016.godinu
Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine
Gornja Vrba za 2016.godinu dostavljeno je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje daje zamjenik načelnika Danijel Odobašić navodeći da su izvješćem obuhvaćeni svi
oblici socijalnih davanja tijekom protekle godine.
Pitanja nije bilo, te se pristupa glasovanju.
Po provedenom glasovanju predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (8
ZA) usvojilo:
- Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine
Gornja Vrba za 2016.godinu
10 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih
djelatnosti na području Općine Gornja Vrba za 2016.godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na
području Općine Gornja Vrba za 2016.godinu dostavljeno je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za
sjednicu.
Uvodno obrazloženje daje zamjenik načelnika Danijel Odobašić navodeći da su izvješćem obuhvaćena
sufinanciranja društvenih djelatnosti na području općine tijekom protekle godine.
Pitanja nije bilo, te se pristupa glasovanju.
Po provedenom glasovanju predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (8
ZA) usvojilo:
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih
djelatnosti na području Općine Gornja Vrba za 2016.godinu
11. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja
Vrba za 2017.godinu
Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja
Vrba za 2016.godinu dostavljene su vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje daje Općinski načelni obrazlažući da je od komunalnog doprinosa od poslovnih
subjekata u zoni ostvaren značajni prihod, te je iz toga razloga potrebno nešto uložiti u izgradnju
infrastrukture u zoni. Stoga se predlaže dopuna Programa gradnje izgradnjom javne rasvjete u Vrbskoj
ulici.
Pitanja nije bilo, te se pristupa glasovanju.
Po provedenom glasovanju predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (8
ZA) usvojilo:
- Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja
Vrba za 2017.godinu
12. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba za 2016.godinu
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba za 2016.godinu dostavljeno je
vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje daje Pročelnica JUO navodeći da se radi o zakonskoj obvezi, te da se Izvješće
dostavlja nadležnim tijelima u Županiji i nadležnom Ministarstvu.
Pitanja nije bilo, te se pristupa glasovanju.
Po provedenom glasovanju predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (8
ZA) usvojilo:
- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba za 2016.godinu

13. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za 2016.godinu na području Općine Gornja Vrba
Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske za 2016.godinu na području Općine Gornja Vrba dostavljeno je vijećnicima u
pisanom obliku uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje daje Pročelnica JUO navodeći da se radi o namjenskim sredstvima koja se troše
sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.
Vijećnik Petar Putnik pita koji su to putevi nasipani.
Zamjenik načelnika Danijel Odobašić odgovara da se radi o nerazvrstanim cestama i poljski putevi uz
cestu prema groblju.
Pitanja više nije bilo. te po provedenom glasovanju Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je
Općinsko vijeće jednoglasno (8 ZA) usvojilo:
- Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za 2016.godinu na području Općine Gornja Vrba
14. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o utrošenim sredstvima korisnika proračuna Općine Gornja
Vrba za 2016. godinu
Izvješća o utrošenim sredstvima korisnika proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu dostavljena su
vijećnicima na razmatranje.
Pitanja nije bilo, te se pristupa glasovanju.
Po provedenom glasovanju predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (8
ZA) usvojilo:
- Odluku o usvajanju izvješća o utrošenim sredstvima korisnika proračuna Općine Gornja Vrba za
2016. godinu

15. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb:Prijedlog za imenovanje mrtvozornika
Općinski vijećnici razmotrili su prijedlog Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, te dostavljenu
zamolbu dr. Miroslava Godića za obavljanje djelatnosti mrtvozorstva.
Po provedenom glasovanju predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (8
ZA) usvojilo:
- Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje mrtvozornika za područje općine Gonja Vrba
16. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine
Općinski načelnik uvodno obrazlaže da je potrebno donijeti Odluku o davanju koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova obzirom je prethodni natječaj poništen.
Vijećnik Kazimir Vuleta daje primjedbu na rad prethodnog dimnjačara koji je dolazio bez najave u bilo
koje vrijeme.
Općinski načelnik, sve obveze koncesionara regulirat će se ugovorom pa tako i obveza davanja obavijesti
o obilasku terena.
Pitanja više nije bilo te se pristupa glasovanju.
Po provedenom glasovanju predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (8
ZA) usvojilo:
- Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna za 2017. godinu

Općinski načelnik uvodno obrazlaže da se izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu
pristupa iz razloga što će Županija doznačiti 150.000,00 kn za izgradnju komunalne infrastrukture,
a isto tako kroz kompenzacijsku mjeru uplate razlike ostvarenog prihoda od poreza na dohodak u
odnosu na prethodnu godinu, a zbog umanjenja prihoda radi porezne reforme od strane RH ostvarit

će se tekuće pomoći u visini od 100.000,00 kn. Sukladno navedenom Proračun se povećava za
250.000,00 kn, a ta sredstva usmjerit će se na izgradnju dječjih igrališta na području općine.
Predsjednik Općinskog vijeća po provedenom glasovanju konstatira da je prijedlog jednoglasno (8
ZA) prihvaćen. Općinsko vijeće donijelo je:
-

Odluku o izmjeni i dopuni Proračuna za 2017. godinu

Sjednica je zaključena u 20,00 sati.

ZAPISNIČAR:
Lidija Resanović

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdravko Jurić

