REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/1
URBROJ: 2178/28-02-18-2
Gornja Vrba, 30. siječnja 2018. god.

Zapisnik
o radu 7. sjednice Općinskog vijeća općine Gornja Vrba održane 30.01.2018. godine, s
početkom u 18,00 h u vijećnici općine Gornja Vrba.
Sjednici nazočni članovi Općinskog vijeća općine Gornja Vrba:
DUNJA ODOBAŠIĆ, ALEN TOLIĆ, JOSIP MARUNICA, RENATA LUCIĆ, DAMIR
EMANOVIĆ, TOMISLAV MARIJIĆ, IVICA EREŠ, DRAGAN BARBARIĆ, ANITA
MARUŠIĆ, MARIJA KURKUTOVIĆ, DRAŽEN ZIRDUM, IRENA TADIĆ, ŠIMUN
MARTINOVIĆ
Ostali nazočni:
Ivan Vuleta, općinski načelnik, Danijel Odobašić, zamjenik općinskog načelnika, Marica
Pavlović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Nakon što je otvorila sjednicu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba, predsjednica Vijeća daje na
usvajanje predloženi dnevni red.
Općinski načelnik predlaže dopunu dnevnog reda točkom pod rednim brojem 5. Odluka o
izmjeni i dopuni Plana gospodarenja otpadom.
Po provedenom glasovanju utvrđen je slijedeći:

DNEVNI

R E D:

- Aktualni sat
- Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća
1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada te biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gornja Vrba;
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Gornja
Vrba
3. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Gornja Vrba
4. Prijedlog Statuta Općine Gornja Vrba
5. Odluka o izmjeni i dopuni Plana gospodarenja otpadom.
-

Aktualni sat

Ivica Ereš, postavlja pitanje visine zakupa za korištenje doma u Gornjoj Vrbi, obzirom nije bio
upoznat s visinom zakupnine pri podnošenju zahtjeva.
Pročelnica JUO Marica Pavlović odgovara da je temeljem zahtjeva poslano rješenje u skladu s
Odlukom o zakupu poslovnih prostora. Obzirom je protekao rok za žalbu rješenje je postalo
pravomoćno.
Josip Marunica, pita za autobusno stajalište i autobusnu liniju D. Vrba - Slav.Brod

Općinski načelnik odgovara da je pokušao riješiti tu problematiku, te da mu ostaje još razgovarati
s Terzić busom.
Dražen Zirdum, pita za priključenja na kanalizacijsku mrežu.
Općinski načelnik odgovara da je izdana uporabna dozvola, čeka se pravomoćnost iste, nakon
čega će se građanima uputiti dopis o mogućnostima priključenja.
- Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednica Općinskog vijeća daje na usvajanje Zapisnik o radu 6. sjednice Općinskog
vijeća.
Na zapisnik nije bilo primjedbi, te je isti, sa13 glasova ZA, usvojen.
Prelazi se na raspravu prema utvrđenom dnevnom redu
Točka 1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada te biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gornja Vrba
Uvodno obrazloženje daje Zamjenik općinskog načelnika Danijel Odobašić. Naime sa
1.11.2017. godine stupila je na snagu Uredba o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada kojom je propisano da
JLP(R) u roku tri mjeseca moraju donijeti Odluke kojima se propisuju načini zbrinjavanja
navedenog otpada. U skladu s tim sačinjen je Prijedlog odluke koji je vijećnicima dostavljen uz
poziv na sjednicu. Cilj Odluke je smanjiti količinu otpada. Posebno je napomenuo da će se plaćati
kazne za prekoračenje količine komunalnog otpada, odnosno dobivati poticaji za veća smanjenja.
Koristit će se reciklažno dvorište pri firmi Jakob Becker. Također će se organski otpad zbrinjavati
u komposišta. O cijenama će se još razgovarati.
Dragan Barbarić pita može li se uvjetovati plaćanje po težini otpada.
Danijel Odobašić odgovara da takva mogućnost nije predviđena.
Predsjednica Vijeća iz obiteljskih razloga napušta sjednicu, te daljenje vođenje nastavlja
Zamjenik Dražen Zirdum.
Daje se prijedlog odluke na usvajanje, te Zamjenik predsjednice po provedenom glasovanju
konstatira da je Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA, 1 glasom SUZDRŽAN donijelo:
-

Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada te biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gornja Vrba

Točka 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Općine Gornja Vrba
Danijel Odobašić, uvodno obrazlaže izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu koja je
vijećnicima u pisanom obliku dostavljena uz poziv na sjednicu. Naglašava da je Odluka
mijenjana u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.
Nakon kraće rasprave, zamjenik predsjednice Općinskog vijeća Dražen Zirdum daje na usvajanje
predloženu Odluku, te se po provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće sa 12
glasova ZA donijelo:
-

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Općine Gornja Vrba

Točka 3. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Gornja Vrba
Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Gornja Vrba dostavljen je vijećnicima u
pisanom obliku uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje daje Zamjenik načelnika Danijel Odobašić. Odluka se također donosi
u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Odluka propisuje mjere koje bi trebale
kao rezultat imati smanjenje nepropisnog odlaganja otpada.
Nakon kraće rasprave, zamjenik predsjednice Općinskog vijeća Dražen Zirdum daje na
usvajanje predloženu Odluku, te se po provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće
sa 12 glasova ZA donijelo:
-

Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Gornja Vrba

Točka 4. Prijedlog Statuta Općine Gornja Vrba
Prijedlog Statuta Općine Gornja Vrba dostavljen vijećnicima u materijalima za današnju
sjednicu.
Uvodno obrazloženje po predloženoj odluci daje pročelnik Marica Pavlović, koja ističe da se
radi o usklađenju s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, po kojem su jedinice lokalne samouprave obvezne uskladiti svoje
statute u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu navedenog Zakona. Obzirom da je Statut
imao nekoliko izmjena i dopuna, predlažemo donošenje novog Statuta.
Najvažnije izmjene odnose se na izmjene pri raspisivanju lokalnog referenduma, pravo članova
općinskog vijeća na izostanak s posla, mogućnost predlaganja raspisivanja referenduma od strane
članova općinskog vijeća za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika, predlaganje
donošenja proračuna i drugo. Ujedno ističe da su u Statutu navedene osnovne odredbe vezano za
mogućnost osnivanja mjesnih odbora, čije osnivanje sada mogu predložiti i članovi općinskog
vijeća.
Nakon uvodnog obrazloženja, otvara se rasprava po točki dnevnog reda.
Kako rasprave nije bilo, daje se na glasanje Prijedlog Statuta Općine Gornja Vrba, te
nakon provedenog glasovanja konstatira da je većinom glasova sa 11 (jedanaest)
glasova ZA 1 (jedan) SUZDRŽAN, Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba donijelo:
- Statut Općine Gornja Vrba
1. Točka 5. Odluka o izmjeni i dopuni Plana gospodarenja otpadom
Uvodno obrazloženje daje zamjenik načelnika, Danijel Odobašić, navodeći da su nakon usvajanja
Plana gospodarenja otpadom nastupile određene zakonske promjene. Općine se njima obvezuju
uskladiti svoje akte sa zakonom. Usklađenje je važno i zbog sudjelovanja na natječaju za
sufinanciranje nabavke spremnika za odvajanje otpada.

Nakon uvodnog obrazloženja, otvara se rasprava po točki dnevnog reda.
Kako rasprave nije bilo, daje se na glasanje Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana
gospodarenja otpadom, te se nakon provedenog glasovanja konstatira da je jednoglasno, odnosno
sa 12 (dvanaest) glasova ZA, Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba donijelo:
-

Odluku o izmjeni i dopuni Plana gospodarenja otpadom

Zamjenik predsjednice Općinskog vijeća Dražen Zirdum zaključuje sjednicu u 19,00 sati.

Zapisnik vodila:
Marica Pavlović

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Renata Lucić

