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REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRHOVINE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/7
URBROJ:2125/09-01/01/15-5
Vrhovine, 18.12.2015. godine

ZAPISNIK
sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrhovine održane dana 15.12.2015. god. s početkom u 11,00 sati u vijećici
Općinskog vijeća Općine Vrhovine.
Sjednici su nazočni: Nikola Ivančević-predsjednik, Stevan Bogdanović, Brankica Čudić, Mate Čorak, Dražen Borić,
Nikola Kmezić, Boško Bogdanović, Milan Trtica, Jovica Samolov,Ljubica Balenović, Općinski načelnik Milorad
Delić, Zamjenik Općinskog načelnika Miroslav Mašić, Savjetnik u JUO Gojko Majetić i Pročelnik u JUO Marijana
Orešković. Zapisnik na sjednici vodi Ana Pavlović.
Predsjednik Općinskog vijeća Nikola Ivančević je otvorio sjednicu te predložio dnevni red koji su članovi dobili s
materijalima. Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi te su članovi vijeća jednoglasno (10 glasova) usvojili
slijedeći:
Dnevni red
Aktualni sat
1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog i donošenje Odluke o iznosu pojedinačnih prava korisnika socijalne skrbi 2015. godini
3. Prijedlog i usvajanje II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrhovine za
2015.godinu
4. Prijedlog i donošenje II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i sportu u Općini Vrhovine za
2015. godinu Općini Vrhovine
5. Prijedlog i donošenje II. izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu u Općini Vrhovine
6. Prijedlog i donošenje II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 2015.godinu u
Općini Vrhovine
7. Prijedlog i donošenje II. izmjene i dopune Plana proračuna Općine Vrhovine za 2015. godinu
8. Prijedlog i donošenje II. Izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Plana proračuna Općine Vrhovine za 2015.
godinu
9. Prijedlog i donošenje Plana mjera za pripremu i provedbu turističke sezone u 2016. godini
10. Prijedlog Analize protupožarne sezone 2015. godine
11. Prijedlog i donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine
Vrhovine za 2015. godinu
12. Prijedlog i donošenje Smjernica za razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrhovine u 2016.
godini
13. Prijedlog i donošenje Plana razvojnih mogućnosti Općine Vrhovine u 2016. i projekcija za 2017. I 2018.
godinu
14. Prijedlog i donošenje Odluke o iznosu pojedinačnih prava korisnika socijalne skrbi u 2016. godini
15. Prijedlog i donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrhovine za 2016.godinu
16. Prijedlog i donošenje Programa javnih potreba u kulturi i sportu u Općini Vrhovine za 2016. godinu Općini
Vrhovine
17. Prijedlog i donošenje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. i projekcija
za 2017. i 2018. Godinu u Općini Vrhovine
18. Prijedlog i donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrhovine u 2016. godini
19. Prijedlog i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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Prijedlog i donošenje Plana gospodarenja nekretninama i nefinancijskom imovinom u 2016. godini
Prijedlog i usvajanje Zaključka o prihvaćanju financijskog plana ustanove Pomoć u kući za 2016. godinu
Prijedlog i donošenje Programa rada i financijskog plana Narodne knjižnice SS Kranjčević Vrhovine
Prijedlog i donošenje Plana radnih mjesta za razdoblje 2016. – 2018. godine
Prijedlog i donošenje Proračuna Općine Vrhovine za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu
Prijedlog i donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrhovine za 2016. godinu
Prijedlog i donošenje Plana nabave za 2016. godinu
Prijedlog i donošenje Programa rada Općinskog vijeća Općine Vrhovine u 2016. godini
Prijedlog i donošenje Odluke o razvrstavanju nerazvrstanih cesta i ulica u Općini Vrhovine
Odluke o pokretanju postupaka ocjene strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine
Vrhovine za razdoblje od 2015. godine do 2020. godine

Aktualni sat
U aktualnom satu nije bilo pitanja.
Ljubica Balenović je zbog obveza napustila sjednicu vijeća.
Ad.1.) Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća
Na predloženi tekst Zapisnika nije bilo primjedbi te su vijećnici Općinskog vijeća jednoglasno (9 glasova) usvojili
Zapisnik 13. sjednice Općinskog vijeća.
Ad.2.) Prijedlog i donošenje Odluke o iznosu pojedinačnih prava korisnika socijalne skrbi 2015. godini
Savjetnik u JUO Gojko Majetić izvijestio je nazočne da su u Odluci o iznosu pojedinačnih prava korisnika socijalne
skrbi utvrđeni minimalni parametri za izračunavanje određenih prava iz područja socijalne skrbi, a ona proizlaze iz
Odluke koja je donijeta na jednoj od prijašnjih sjednica.
Načelnik Milorad Delić nadovezao se na savjetnika u JUO Gojka Majetića izjavivši da su pojedinačna prava
korisnika socijalne skrbi razdvojena na dva segmenta, odnosno naknade građanima i kućanstvima u novcu te ostale
oblike ostvarivanja prava iz socijalne skrbi. Zatim je naveo na koje dijelove se naknade građanima i kućanstvima u
novcu te ostali oblici ostvarivanja prava iz socijalne skrbi dalje dijele te koliko oni okvirno iznose.
Vijećnici nisu imali primjedbi na prijedlog odluke te je jednoglasno s (9) glasova donesena:
Odluka o iznosu pojedinačnih prava korisnika socijalne skrbi 2015. godini
Ad.3.) Prijedlog i usvajanje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrhovine za
2015. godinu
Savjetnik u JUO Gojko Majetić objasnio je da su temeljem Odluke o iznosu pojedinačnih prava korisnika socijalne
skrbi donesene i II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi. Izjavio je da se temeljem Izvješća o
stanovanju htjelo ukupno sagledati stanje našeg potraživanja obveza, mogućih naplata dugovanja te izdvojena
potraživanja koja se nisu mogla naplatiti iz raznih razloga. Uz navedene postoje i druge obaveze koje nisu u domeni
općina, a ljudi imaju prava. Sredstva po II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
navedena su u planu proračuna te on pokazuje koliko je plan i program težak.
Rasprave nije bilo, vijećnici su jednoglasno (9 glasova) za donijeli:
II. izmjenu i dopunu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrhovine za 2015. godinu
Ad.4.) Prijedlog i donošenje II. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi i sportu u Općini Vrhovine za
2015. godinu Općini Vrhovine
13. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrhovine održana 21.09.2015. godine
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Savjetnik u JUO Gojko Majetić je ukratko izvijestio da je u Programu naveden kratki izvještaj, te je naveo da se treba
bazirati samo na Narodnu knjižnicu S.S. Kranjčević. Uz to izrazio je nezadovoljstvo jer nema zainteresiranih strana
koja bi pomogla korisnicima, organizacija koja bi pomogla da se eventualna sredstva koriste niti samih sredstava.
Minimalno koliko se moglo sredstava iskoristiti financirano je navedenim programom.
Rasprave nije bilo, vijećnici su jednoglasno (9 glasova) za donijeli:
II. izmjenu i dopunu Programa javnih potreba u kulturi i sportu u Općini Vrhovine za 2015. godinu
Ad.5.) II. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu u
Općini Vrhovine
Savjetnik u JUO Gojko Majetić izjavio je da se program koji je planiran početkom godine bitno promijenio zato što
su se izmijenili odnosi načina raspodjele sredstava i izvori financiranja, te se program morao podesiti tim razlikama.
Zbog toga je nastupilo veliko odstupanje u proračunu od onoga koji je planiran. U Programu su navedene kapitalne
pomoći u koje spadaju izgradnja vodnih objekata, izgradnja ulica i cesta, izgradnja sportsko-rekreacijskog centra, te
program ostale komunalne infrastrukture. Naglašava da će izgradnja crpne stanice Vrhovine, izgradnja vodospreme
Vrhovine 1 , te modernizacija nerazvrstane ceste NC – ŽC 5130 – Ivaničevići – Delići biti završena do kraja godine.
Što se tiče Ostale infrastrukture odnosno objekta Turističke zajednice Vrhovine otkupljen je montažni objekt čija je
nabavna cijena iznosila 11.663,75 kn.
S obzirom da nije bilo dodatnih prijedloga, vijećnici su jednoglasno (9 glasova) za donijeli:
II. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Ad.6.) Prijedlog i donošenje II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.
godinu u Općini Vrhovine
Savjetnik u JUO Gojko Majetić ukratko je objasnio na koje se dijelove Programa održavanja dijeli, a to bi bilo
zimsko održavanje cesta koje će se provoditi kao i prethodnih godina, te su u programu navedeni iznosi koliko će
troškovi iznositi za koju cestu; sređivanje zemljišno knjižnog stanja i uređenja imovinsko-pravnih odnosa
nerazvrstanih cesta odnosno izvršiti će se uknjižavanje svih nerazvrstanih cesta u knjigovodstvenu evidenciju.
Rasprave nije bilo, vijećnici su jednoglasno (9 glasova) za donijeli:
II. izmjenu i dopunu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu u Općini Vrhovine
Ad.7.)Prijedlog i donošenje II. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Vrhovine za 2015. godinu
Savjetnik u JUO Gojko Majetić izjavio je da se prihodi smanjuju za 7.681.723,12 kn, ali se isto tako i rashodi
smanjuju za 6.323.863,49 kn. To znači da će Općina Vrhovine na kraju godine neće imati dovoljno sredstava. U
likvidnom pogledu gubitak se neće bitno osjetiti na obračun proračuna.
Načelnik Milorad Delić nadovezao se na savjetnika izjavivši da je 1.400.000,00 kn transferirano preko Vrelina
direktno iz Hrvatskih voda, 1.023.000,00 kn isto preko Vrelina odnosno regionalnog razvoja te 320.000,00 preko
Vrhkoma.
Rasprave na ovu točku nije bilo, vijećnici su jednoglasno (9 glasova) za donijeli:
II. Izmjenu i dopunu Plana proračuna Općine Vrhovine za 2015. godinu
Ad.8.) Prijedlog i donošenje II. izmjena i dopuna Odluke o izvršenju Plana proračuna Općine Vrhovine za 2015.
godinu
Načelnik Milorad Delić izjavio je da je 1.400.000,00 kn transferirano preko Vrelina direktno iz Hrvatskih voda,
1.023.000,00 kn isto preko Vrelina odnosno regionalnog razvoja te 320.000,00 preko Vrhkoma.
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Rasprave na ovu točku nije bilo, vijećnici su jednoglasno (9 glasova) za donijeli:
II. Izmjenu i dopunu Odluke o izvršenju Plana proračuna Općine Vrhovine za 2015. godinu
Ad.9.) Prijedlog i donošenje Plana mjera za pripremu i provedbu turističke sezone u 2016. godini
Ad.10.) Prijedlog Analize protupožarne sezone 2015. godine
Ad.11.) Prijedlog i donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine
Vrhovine za 2015. godinu
Ad.12.) Prijedlog i donošenje Smjernica za razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrhovine u
2016. godini
Ad.13.) Prijedlog i donošenje Plana razvojnih mogućnosti Općine Vrhovine u 2016. i projekcija za 2017. i 2018.
godinu
Savjetnik u JUO Gojko Majetić naveo je da je sljedećih nekoliko točaka set koji se odnosi na izradu plana proračuna
za 2016. godinu i projekciju za 2017. i 2018. godinu, te smatra da bi se trebalo što bolje pripremiti za sljedeće
turističke sezone jer smatra da će Vrhovine postati jedna jaka turistička destinacija. Mjere kojih bi se trebali
pridržavati bi bilo da se osigura sigurnost budućih korisnika te da im boravak u Vrhovinama bude u što prijatnijoj
atmosferi. Sustav zaštite i spašavanja donosi nam planove koje je stožer prihvatio i predložio na vijeće. Najvažnija
aktivnost je održavanje javnog reda i mira kako općina ne bi dobila jednu lošu reputaciju, zatim održavanje javnih
površina i prometnica, održavanje rudina. Analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine Vrhovine za 2015.
godinu proizlazi iz Procjene ugroženosti stanovništva, Plana zaštite i spašavanja, Plana civilne zaštite te Plana zaštite
od požara. Plan razvojnih mogućnosti proizlazi iz zacrtanih strategija koji se panira realizirati u planskom razdoblju od
2015.-2016.godina. Ako se plan ostvari za barem 80% Općina Vrhovine ostvariti će veliki rast. Sve ovisi o danim
uvjetima vanjskim i unutarnjim. Ključna godina za ovaj plan je 2016. jer veliki dio projekata se mogu ove godine
realizirati.
Nije bilo pitanja, vijećnici su jednoglasno s 9 glasova za donijeli:
Plan mjera za pripremu i provedbu turističke sezone u 2016. godini
Analizu protupožarne sezone 2015. godine
Zaključak o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine Vrhovine za 2015. godinu
Smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrhovine u 2016. godini
Plan razvojnih mogućnosti Općine Vrhovine u 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Ad.14.) Prijedlog i donošenje Odluke o iznosu pojedinačnih prava korisnika socijalne skrbi 2016. godini
Savjetnik u JUO Gojko Majetić izvijestio je da se u 2016. godini utvrđuju naknade građanima i kućanstvima u novcu
te ostali oblici ostvarivanja prava iz socijalne skrbi. Da bi se počela ostvarivati naknada za obrazovanje smatra da bi
trebalo napraviti pravilnik, te očekuje u što skorijem roku da se raspiše natječaj za stipendiranje učenika općine. U
sljedećoj godini isplaćivati će se naknada za opremu novorođenog djeteta koja će iznositi 1.000,00 kn po djetetu, za
prijevoz učenika po jednoj karti prosječno 300,00 kn, naknade za podmirivanje troškova stanovanja u iznosu od
250,00 kn po članu mjesečno, jednokratna naknada podmirenja pogrebnih troškova, jednokratna naknada troškova
ogrjeva i dr.
S obzirom da nije bilo dodatnih prijedloga, vijećnici su jednoglasno (9 glasova) za donijeli:
Odluka o iznosu pojedinačnih prava korisnika socijalne skrbi 2016. godini
Ad.15.) Prijedlog i donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrhovine za 2016. godinu
Savjetnik u JUO Gojko Majetić naveo je koliko se očekuje da će iznositi naknade građanima i kućanstvima u novcu u
Općini Vrhovine u 2016. godini.
Vijećnik Dražen Borić iznosi svoj stav o veličini jednokratne naknade za opremu novorođenog djeteta, smatra da je
naknada pre mala.
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Načelnik Milorad Delić objasnio je kako će općina sufinancirati priključke na vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje.
Svaki priključak koji bude iznosio preko 5.000,00 kn sufinancirati će općina pod uvjetom da radove izvodi Vrhkom
d.o.o.
Vijećnici nisu imali primjedbi niti prijedloga te jednoglasno (9 glasova) za donose:
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrhovine za 2016. godinu
Ad.16.) Prijedlog i donošenje Programa javnih potreba u kulturi i sportu u Općini Vrhovine za 2016. godinu
Općini Vrhovine
Savjetnik u JUO Gojko Majetić izjavio je da se rad knjižnice nastavlja. Raspisan je natječaj za sport ali se nitko nije
javio.
Vijećnici nisu imali primjedbi niti prijedloga te jednoglasno (9 glasova) za donose:
Program javnih potreba u kulturi i sportu u Općini Vrhovine za 2016. godinu Općini Vrhovine
Ad.17.) Prijedlog i donošenje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. i
projekcija za 2017. i 2018. godinu u Općini Vrhovine
Ad 18.) Prijedlog i donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrhovine u 2016. godini
Ad 19.) Prijedlog i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Savjetnik u JUO Gojko Majetić je izjavio da predračunska vrijednost projekta III. faza izgradnje vodoopskrbnog
sustava Vrhovine-Babin Potok iznosi 3.550.750,00 kn. Kapitalni projekt K 10005 - II. faza kanalizacijskog sustava
naselja Vrhovine vrijednost ove investicije iznosi 3.053.645,00 kn. Kapitalni projekt IVa. faza kanalizacijskog sustava
- Sustav odvodnje naselja Gornje Vrhovine vrijednost ovog projekta iznosi 529.062,00 kn. Za kapitalni projekt IVb.
faza kanalizacijskog sustava - Sustav odvodnje naselja GB Potok izraditi će se projektna dokumentacija i riješiti
imovinsko pravni odnosi u 2016. godini a izgradnja se planira u 2017. godini. Kapitalni projekt V. faza
kanalizacijskog sustava - Sustav odvodnje naselja Rudopolje ući će u fazu izrade projektne dokumentacije eventualno
započeti radovi na pročišćivaču otpadnih voda. Sportsko-rekreacijski centar "Bijeli Vrh" skup je parcijalnih projekata i
to:ZIP LINE 1 Rudopolje - Gornje Vrhovine, ZIP LINE 2 Rudopolje, ZIP LINE 3 Rudopolje - Delićev Obljaj,
Penjačka stijena, Skijalište Panos, Biciklističke staze, Adrenalinski park te PAINT BOLL.
Načelnik Milorad Delić izjavio je da se za projekt Hostel Gornje Vrhovine do 3.mjeseca može očekivati građevinska
dozvola, Hostel Gornji Babin Potok treba pravomoćnu građevinsku dozvolu, te Hostel Rudopolje je u fazi izdavanja
građevinske dozvole. Rekapitulacija tekućeg održavanje komunalne infrastrukture po projektima i izvorima iznosi
387.890,60 kn.
Rasprave nije bilo, vijećnici su jednoglasno (9 glasova) za donijeli:
Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu u
Općini Vrhovine
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Vrhovine u 2016. godini
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Ad.20.) Prijedlog i donošenje Plana gospodarenja nekretninama i nefinancijskom imovinom u 2016. godini
Savjetnik u JUO Gojko Majetić podsjetio je vijećnike da je protekle godine donesen silni broj pravilnika o
gospodarenju nekretninama. Prijedlog savjetnika je da se sve postojeće nekretnine što prije stave u funkciju. Utvrđeno
je točno stanje nekretnina, te je u planu iznesena točna vrijednost imovine. U stanovima koji su u vlasništvu općine
trenutno žive socijalno ugrožene osobe, te se očekuje da će biti problema oko naplate članarina. Općina Vrhovine dio
dvoje imovine dala je na korištenje temeljem zaključenih ugovora te se očekuje prihod od 45.153,60 kn. Planiraju se
obveze za dobivena prava korištenja tuđih imovine te se očekuje izdatak od 210.000,00 kn. Groblja i mrtvačnice su
temeljem Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja, gospodarenja i upravljanja
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grobljima na području Općine Vrhovine prenijeti na upravljanje i gospodarenje vlastitom komunalnom poduzeću
Vrhkom d.o.o. Vrhovine.
Rasprave nije bilo, vijećnici su jednoglasno (9 glasova) za donijeli:
Plan gospodarenja nekretninama i nefinancijskom imovinom u 2016. godini
Ad.21.) Prijedlog i usvajanje Zaključka o prihvaćanju financijskog plana ustanove Pomoć u kući za 2016. godinu
Savjetnik u JUO Gojko Majetić istaknuo je da se Zaključak o prihvaćanju financijskog plana ustanove Pomoć u kući
za 2016. godinu nalazi u materijalima. Naglasio je da se sve navedene naknade moraju biti točno plaćene po
računskom planu.
Vijećnici općinskog vijeća nisu imali primjedbi na ovu točku reda te su jednoglasno (9glasova) za donijeli:
Zaključak o prihvaćanju financijskog plana ustanove Pomoć u kući za 2016. godinu
Ad.22.) Prijedlog i donošenje Programa rada i financijskog plana Narodne knjižnice SS Kranjčević Vrhovine
Načelnik Milorad Delić izjavio da neće biti nikakvih promjena u radu Narodne knjižnice SS Kranjčević izuzev
nabavke knjiga koje idu preko ministarstva kulture te nabave informacijske opreme.
Zamjenik Općinskog načelnika Miroslav Mašić naglasio je da će u slučaju bilo kakvih novih projekata knjižnica
ostvariti veće prihode no ukoliko ne bude nikakvih novih projekata rad knjižnice će se nastaviti prema dosadašnjem
planu.
Vijećnici općinskog vijeća nisu imali primjedbi na ovu točku reda te su jednoglasno (9glasova) za donijeli:
Program rada i financijskog plana Narodne knjižnice SS Kranjčević Vrhovine
Ad.23.) Prijedlog i donošenje Plana radnih mjesta za razdoblje 2016. – 2018. godina
Savjetnik u JUO Gojko Majetić izjavio je da je sukladno zakonu bilo obavezno izraditi Plan radnih mjesta u Općini
Vrhovine koji pokazuje kakvo bi stanje trebalo biti u sljedeće tri godine.
Vijećnici općinskog vijeća nisu imali primjedbi na ovu točku reda te su jednoglasno (9glasova) za donijeli:
,
Plan radnih mjesta za razdoblje 2016.-2018.godina
Ad.24.) Prijedlog i donošenje Proračuna Općine Vrhovine za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu
Ad 25.) Prijedlog i donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrhovine za 2016. godinu
Savjetnik u JUO Gojko Majetić izjavio je da se očekuju izuzetno visoki prihodi u narednim godinama. 2016. godine
plan predviđa 14.758.692,21 kn prihoda, u 2017. godini očekuje se 43.395.822,36 kn te u 2018. godini 24.420.365,87
kn pod uvjetom da se planirani projekti provode preko općine. Ukoliko se budu provodili preko komunalnih poduzeća
prihod će se osjetno smanjiti.
Načelnik Milorad Delić obavijestio je nazočne da sama općina ne može povećavati broj zaposlenih, dok komunalna
poduzeća to moraju napraviti, uz naglasak da se komunalni redar mora zaposliti u što skorije vrijeme.
Savjetnik u JUO Gojko Majetić zamolio je sve koji su proračunski korisnici redovne i izvanredne da se pridržavaju
odluke o izvršenju proračuna. Rokovi i dinamika moraju se poštivati, ali je općina i dalje u prekoračenju od prošlog
donesenog plana.
Vijećnik Čorak Mate osvrnuo se na Plan mjera za turističku sezonu 2016. godine. Naveo je koje bi se stvari trebale
izmijeniti, a to bi bilo osnivanje turističke zajednice na području Općine Vrhovine, uvođenje tečajeva stranih jezika,
osposobljavanje mladih kadrova u deficitarnim zanimanjima, uvesti nove željezničke stanice koje bi bile u funkciji
turizma, uvođenje taxi službe i sl.
Rasprave nije bilo, vijećnici su jednoglasno (9 glasova) za donijeli:
Proračun Općine Vrhovine za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu
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Odluku o izvršenju Proračuna Općine Vrhovine za 2016. godinu

Ad.26.) Prijedlog i donošenje Plana nabave u 2016. godinu
Savjetnik u JUO Gojko Majetić plan nabave za 2016. godinu promijenio jer je općina naručitelj, a pod-naručitelji su
Vrhkom i Vreline. Bez objavljivanja plana nema provedbe javnog natječaja.
Rasprave nije bilo, vijećnici su jednoglasno (9 glasova) za donijeli:
Plan nabave u 2016. godini
Ad.27.) Prijedlog i donošenje Programa rada Općinskog vijeća Općine Vrhovine u 2016. godini
Savjetnik u JUO Gojko Majetić izjavio je da se program rada donosi na početku svake godine za tekuću godinu.
Program rada Općinskog vijeća je okvirni plan rada.
Rasprave nije bilo, vijećnici su jednoglasno (9 glasova) za donijeli:
Program rada Općinskog vijeća Općine Vrhovine u 2016. Godini

Ad.28.) Prijedlog i donošenje Odluke o razvrstavanju nerazvrstanih cesta i ulica u Općini Vrhovine
Načelnik Milorad Delić izjavio je da se na području Općine Vrhovine nerazvrstane ceste i ulice razvrstavaju sukladno
Pravilniku o popisu i evidenciji nefinancijske imovine. Neke dužine cesta preuzete su s predloženog ugovora o
čišćenju zimske službe. No sve dužine cesta nisu točne. Na izmjenu odluke išlo se zbog spora s građevinskom
inspekcijom vezano za cestu 5072 Metla. Od Općine se traži da upiše svu dužinu ceste po zakonu o cestama jer sva
dužina ceste nije upisana. Zbog navedenih stvari načelnik traži da se izvrše izmjene i dopune prijedloga kako bi se
uskladile dužine cesta.
Rasprave nije bilo, vijećnici su jednoglasno (9 glasova) za donijeli:
Odluke o razvrstavanju nerazvrstanih cesta i ulica u Općini Vrhovine
Ad.29.) Odluke o pokretanju postupaka ocjene strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine
Vrhovine za razdoblje od 2015. godine do 2020. godine
Načelnik Milorad Delić izjavio je da prema novom zakonu o zaštiti okoliša svaki infrastrukturni projekt mora prije
natječaja za izvođenje radova dobiti odobrenje ministarstva zaštite okoliša o utjecaju određenog zahvata na okoliš.
Općina trenutno izrađuje izmjena i dopuna strategija razvoja te se zatražilo mišljenje o opravdanosti izrade strategije
od županijskog ureda za graditeljstvo. Županijski sud je dao ocjenu da nema negativnog utjecaja same strategije,
međutim zakonom o zaštiti okoliša mora se posebno na obrascima za svaki projekt dobiti suglasnost ministarstva
zaštite okoliša. Ova odluka znači pokretanje postupaka ocjene strateške procjene utjecaja na okoliš gdje će se današnja
odluka i odluka iz 12. mjeseca 2014. godine te propisi dostaviti županijskom uredu za zaštitu prirode i okoliša koje
daje svoje mišljenje. Nakon što se prikupe sva mišljenja može se krenuti na donošenje strategije.
Rasprave nije bilo, vijećnici su jednoglasno (9 glasova) za donijeli:
Odluka o pokretanju postupaka ocjene strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Vrhovine za
razdoblje od 2015. godine do 2020. godine
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Obzirom da više nije bilo više prijedloga i mišljenja Predsjednik je zaključio sjednicu Općinskog vijeća u 13,10 sati.

Zapisničar
Ana Pavlović
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Predsjednik vijeća
Nikola Ivančević
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