
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORNJA VRBA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/16-01/ 

URBROJ: 2178/28-02-16-3 

Gornja Vrba,  07. lipnja  2016.. god. 

 
Zapisnik 

 

         o radu 16. sjednice  Općinskog vijeća općine Gornja Vrba  održane 07.06.2016. godine, s 

početkom u 18,00 h u vijećnici općine Gornja Vrba. 

 

         Sjednici nazočni članovi Općinskog vijeća općine Gornja Vrba: 

DAMIR EMANOVIĆ, JOSIP MARUNICA, TOMISLAV MARIJIĆ,  KAZIMIR VULETA, 
ZDRAVKO JURIĆ, ŠIMO MARTINOVIĆ, ŽELJKO LAČIĆ,  VLADIMIR TADIĆ, 

Odsutan: DRAGAN VULETA, IVO KRAJINOVIĆ,  PETAR KLIŠKOVIĆ, PETAR PUTNIK, 
IVAN PRIMORAC 

 

       Ostali nazočni: 

Ivan Vuleta, općinski načelnik, Danijel Odobašić, zamjenik općinskog načelnika, Marica Pavlović, 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. Zapisnik vodi Marica Pavlović. 

      Nakon što je otvorio sjednicu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba i prozivanjem utvrdio 
kvorum, predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje Zapisnik o radu  15. sjednice Općinskog 
vijeća. 

      Na zapisnik nije bilo primjedbi, te je isti jednoglasno sa 8 glasova ZA usvojen. 

Nakon što je otvorio sjednicu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba, predsjednik vijeća daje na 
usvajanje predloženi dnevni red, koji je jednoglasno i usvojen, te se za današnju sjednicu utvrđuje 
slijedeći :                                              
 

 

D N E V N I    R E D: 

 

     - Aktualni sat – 
1. Prijedlog Odluke o godišnjem obračunu Proračuna Općine Gornja Vrba za 2015.god.    

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gornja Vrba na dan 31.12.2015. godine 

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. Godinu 

4. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2016. 

godinu 

5.  Prijedlog izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2016. godinu 

6. Prijedlog Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Vrba 

7. Prijedlog Odluke o uspostavi Registra imovine  Općine Gornja Vrba  

8. Prijedlog Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje 

provode udruge sredstvima proračuna  Općine Gornja Vrba;  

9. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za period 01.07 do 31.12.2015.godine; 

10.Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja 

Vrba  za   2015.godinu; 

11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba 

za  2015.godinu; 



12. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Gornja Vrba u 2015.godini 

13. Županijska skupština- Prijedlog za imenovanje suca porotnika, traži se; 

 

- Aktualni sat 

 

Vijećnik Kazimir Vuleta pita ka korištenje općinske zemlje od strane Jerkovića. 

Zamjenik načelnika, Danijel Odobašić odgovara da je zemljište prodano Jerkoviću, te da je u 

cijelosti plaćeno. 

Vijećnik Tomislav Marijić, pita za sanacije ceste u Ulici braće Radić. 

Općinski načelnik, odgovara da je u tijeku izrada potrebne dokumentacije. 

Vijećnik Josip Marunica, pita za autobusnu liniju iz Donje Vrbe, te može li se urediti kružni tok 

kod Getroa. 

Općinski načelnik odgovara da autobusna linija nije riješena, moguće je raspisati natječaj ako ima 

zainteresiranih. Kružni tok nije vlasništvo općine, te ga nismo dužni ni uređivati. 

Vijećnik Željko Lačić, pita za uređenje mrtvačnica u Gornjoj i Donjoj Vrbi, nastavak sanacije 

staze u Donjoj Vrbi, te aktivnosti oko zemljišta, odnosno „rupače“ koje koristi Bilandžija Slavko.  

Općinski načelnik, odgovara da se u Donjoj Vrbi uređuje parkiralište kod  mrtvačnice, radovi na 

samoj zgradi su završeni. U Gornjoj Vrbi za sada nema nastavka gradnje. Nastavak sanacije staze 

bit će do zime ili najkasnije do proljeća slijedeće godine. Zemlja koju koristi Bilandžija je 

prenamijenjena Izmjenama PPU općine, te će se zatražiti prijenos u vlasništvo općine. 

Vijećnik Šimo Martinović, pita u kojoj je fazi modernizacija kolnika u Firovoj i Brkićevoj ulici. 

Općinski načelnik, odgovara da je dokumentacija gotova, očekuje se natječaj polovinom rujna. 

Vijećnik Vladimir Tadić, pita što se događa s kanalizacijom. 

Općinski načelnik, odgovara da je u razgovoru s ministrom dobio obećanje za rješavanje ovog 

problema, prijavljeni su radovi sanacije  na natječaj koji je ministarstvo raspisalo, no sredstva 

nisu odobrena.  
                                                               

Točka 1. Prijedlog Odluke o godišnjem obračunu Proračuna Općine Gornja Vrba za 2015.god.    

  

     Predsjednik Vijeća utvrđuje da je materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen članovima 

vijeća uz poziv, te poziva zamjenika općinskog načelnika na uvodno obrazloženje predložene 

odluke. 

      Danijel Odobašić, zamjenik načelnik napominje da je temeljem članka 110. stavka 2. Zakona 

o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08., 136/12. i 15/15.), čl. 48. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 19/13. – pročišćeni tekst) utvrđen 

prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna za 2015.g., te ga kao takvog u priloženom tekstu upućuje 

Općinskom vijeću na usvajanje. Isti napominje da su ostvareni prihodi 4.133.631,50 kn., rashodi 

3.640.785,07 kn., te ostvareni višak prihoda na dan 31.12.2015.godine  u iznosu od 492.846,43 

kn se prenosi u Proračun općine Gornja Vrba za 2016.g. 

          Predsjednik Vijeća poziva vijećnike za raspravu po istoj. 

Nakon kraće rasprave po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća daje na glasovanje 

predloženu odluku, te se konstatira: 

Da je Općinsko vijeće  JEDNOGLASNO ( 8 glasova ZA) donijelo: 

 

- Odluku o Godišnjem obračunu Proračuna Općine Gornja Vrba za 2015.g. 

 

Točka 2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gornja Vrba na dan 

31.12.2015. godine 

             

      Predsjednik Vijeća utvrđuje da je materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen članovima 

vijeća u materijalima za današnju sjednicu, te poziva zamjenika općinskog načelnika na uvodno 

obrazloženje predložene odluke.    



Danijel Odobašić,  ističe da se Odlukom o raspodjeli rezultata predlaže se da se viškom prihoda 

poslovanja pokrije manjak prihoda u 2016.godini, tako da će se temeljem ove Odluke izvršiti  

usklađenja u računovodstvu. 

Predsjednik Vijeća poziva vijećnike za raspravu po istoj. 

Nakon toga, bez rasprave po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća daje na 

glasovanje predloženu odluku, te se konstatira: 

Da je Općinsko vijeće  JEDNOGLASNO ( 8 glasova ZA) donijelo: 

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gornja Vrba na dan 31.12.2015. godine. 

 
                                                                 
Točka 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu.    

Predsjednik Vijeća utvrđuje da je materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen članovima vijeća 

uz poziv, te poziva zamjenika općinskog načelnika na uvodno obrazloženje predložene odluke. 

Danijel Odobašić, upoznaje vijećnike s razlozima donošenja rebalansa, te napominje da dio 

prihoda nije bio planiran u iznosu koji je ostvaren, misleći pri tome na pomoći koje se ostvaruju iz 

državnog proračuna. Nakon toga obrazlaže pojedine stavke gdje se predlažu izmjene: 

- Pozicija 12, (sitan inventar) povećanje za 5.022,06 kn; 

- Pozicija 35 (ulaganja u računalne programe) povećanje za 10.000,00 kn; 

- Pozicija 76 (održavanje nerazvrstanih cesta ) povećanje za 120.000,00 kn; 

- Pozicija 77 ( održavanje javnih površina) povećanje za 70.000,00 kn; 

- Pozicija 79 (tekuće održavanje) povećanje za 10.000,00 kn; 

- Pozicija 82 (zemljište) povećanje za 100.000,00 kn; 

- Pozicija 84 (izgradnja vodoopskrbnog sustava) povećanje za 20.000,00 kn; 

- Pozicija 86 (ceste) se umanjuje za 200.000,00 kn; 

- Pozicija 91 (adaptacija doma D. Vrba) povećanje za 100.000,00 kn; 

- Pozicija 92 ( energetska obnova doma D. Vrba) se umanjuje za 100.000,00 kn; 

- Pozicija 93 (izgradnja staza) se povećava za 160.000,00 kn; 

- Pozicija 96  (igrališta) se povećava za 219.000,00 kn. 

Nakon kraćeg obrazloženja, predlaže uvrštenje nove pozicije iza pozicije 93 (projekt izgradnja 

biciklističkih staza na području Općine Gornja Vrbe) te predvidjeti 100.000,00 kn., koje se skidaju 

s pozicije 89 (izgradnja objekta-tribine) po prijedlogu vijećnika T. Marijić. 

          Predsjednik Vijeća poziva vijećnike za raspravu. 

Nakon kraće rasprave po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća daje na glasovanje 

predloženu odluku, te se konstatira: 

Da je Općinsko vijeće  JEDNOGLASNO ( 8 glasova ZA) donijelo: 

Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu.    

 
Točka 4. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2016. 

godinu 

 

Uvodno obrazloženje daje zamjenik načelnika, Danijel Odobašić, navodeći da se Program mijenja u 

skladu s promjenama u Rebalansu proračuna. 

Nakon kraće rasprave po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća daje na glasovanje 

predložene Izmjene Programa, te se konstatira: 

Da je Općinsko vijeće  JEDNOGLASNO ( 8 glasova ZA) donijelo: 
Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2016. godinu 

 

Točka 5.  Prijedlog izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2016. 

godinu 

 

     Uvodno obrazloženje daje zamjenik načelnika, Danijel Odobašić, navodeći da se Program gradnje 

mijenja u skladu s promjenama u Rebalansu proračuna. 



Nakon kraće rasprave po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća daje na glasovanje 

predložene Izmjene Programa, te se konstatira: 

Da je Općinsko vijeće  JEDNOGLASNO ( 8 glasova ZA) donijelo: 
Izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2016. godinu 

 

Točka 6. Prijedlog Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja 

Vrba 

 

     Uvodno obrazloženje daje Općinski načelnik, navodeći da su izmjene obuhvatile promjenu namijene 

zemljišta koje trenutno koristi Slavko Bilandžija o čemu je već bilo govora na ovoj sjednici. Nakon što se 

izmjene usvoje pokrenut će se postupak za prijenos zemljišta u vlasništvo općine.  

     Nakon kraće rasprave po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća daje na glasovanje 

Prijedlog Odluke o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Vrba, te se 

konstatira da je Općinsko vijeće  JEDNOGLASNO ( 8 glasova ZA) donijelo: 
Odluku o donošenju 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Vrba 

 

Točka 7. Prijedlog Odluke o uspostavi Registra imovine  Općine Gornja Vrba  

 

      Uvodno obrazloženje po ovoj točci dnevnog reda daje pročelnica Marica Pavlović. Registar imovine 

mora se uspostaviti temeljem Zakona i preporuka Državnog ureda za reviziju a obuhvatit će svu 

nepokretnu imovinu sa svim vrijednosnim i drugim pokazateljima. Vodit će se evidencija o načinu 

raspolaganja imovinom, te je općina u tu svrhu naručila prilagođeni program zbog čega se i išlo u 

povećanje pozicije za nabavku računalnih programa. Dalje navodi da u čl. 9. treba ispraviti da procjenu 

imovine ne vrši porezna uprava, nego isključivo ovlašteni vještaci za procjenu. 

      Nakon uvodnog obrazloženja, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Prijedlog Odluke o 

uspostavi Registra imovine  Općine Gornja Vrba, te se konstatira da je Općinsko vijeće  

JEDNOGLASNO ( 8 glasova ZA) donijelo: 
-  Odluku o uspostavi Registra imovine  Općine Gornja Vrba  

  

Točka 8. Prijedlog Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro 

koje provode udruge sredstvima proračuna  Općine Gornja Vrba 

 

     Prijedlog pravilnika dostavljen je vijećnicima u materijalima  za ovu sjednicu. Uvodno obrazloženje 

daje Pročelnica JUO Marica Pavlović. Navodi da je Vlada prošle godine donijela Uredbu kojom se 

utvrđuju načini na koji se dodjeljuju sredstva iz Proračuna udrugama civilnog društva. Na temelju te 

Uredbe predložen je i ovaj Pravilnik. Osnovno je da se za svaku dodjelu sredstava iz proračuna raspisuje 

natječaj od strane općine. Pravilnik propisuje i obrasce koji se popunjavaju kod prijave na natječaj, te pri 

sastavljanju izvještaja o utrošenim sredstvima. Svaki natječaj se objavljuje na web stranici općine i 

vladinog Ureda za udruge. Nakon donošenja proračuna za slijedeću godinu bit će potrebno održati 

sastanak sa udrugama s područja općine i upoznati ih s njihovim obvezama.   
      Nakon uvodnog obrazloženja, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Pravilnik o financiranju 

programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna  

Općine Gornja Vrba,  te se konstatira da je Općinsko vijeće  JEDNOGLASNO ( 8 glasova ZA) 

donijelo: 
 

- Pravilnik o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode 

udruge sredstvima proračuna  Općine Gornja Vrba 

 

Točka 9. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za period 01.07 do 31.12.2015.godine 

 

    Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za period 01.07 do 31.12.2015.godine 

dostavljeno je vijećnicima u pisanom obliku uz materijale za sjednicu. 

Općinski načelnik uvodno obrazlaže izvješće, te poziva vijećnike da postave pitanja vezano za isto, mada 

se o većini navoda već govorilo na prethodnim raspravama. 



     Pitanja nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje Izvješće o radu Općinskog 

načelnika Općine Gornja Vrba za period 01.07 do 31.12.2015.godine, te se konstatira da je Općinsko 

vijeće  JEDNOGLASNO ( 8 glasova ZA) donijelo: 
- Odluku o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za period 01.07 do 

31.12.2015.godine 

 

Točka 10.Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 

Gornja Vrba  za   2015.godinu 

 

     Uvodno obrazloženje po ovoj točci daje zamjenik načelnika Danijel Odobašić, navodeći najznačajnije 

aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture tijekom 2015. godine kao što je rekonstrukcija staza, 

troškovi i održavanje javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina. 

     Pitanja nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa 

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba  za   2015.godinu, te se 

konstatira da je Općinsko vijeće  JEDNOGLASNO ( 8 glasova ZA) donijelo: 
- Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 

Gornja Vrba  za   2015.godinu 

  

Točka 11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 

Gornja Vrba za  2015.godinu 

 

     Uvodno obrazloženje po ovoj točci daje zamjenik načelnika Danijel Odobašić, navodeći najznačajnije 

aktivnosti izgradnje komunalne infrastrukture tijekom 2015. godine kao što je izgradnja nogostupa u ulici 

108. brigade, završetak mrtvačnice u Donjoj Vrbi i uređenje prilaza. 

     Pitanja nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za  2015.godinu, te se konstatira da je 

Općinsko vijeće  JEDNOGLASNO ( 8 glasova ZA) donijelo: 
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja 

Vrba za  2015.godinu 

 

Točka 12. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Gornja Vrba u 2015.godini 

 

Općinski vijećnici dobili su na uvid Izvješće o stanju sigurnosti na području općine u 2015. godini.  

Izvješće je primljeno na znanje. 

 

Točka 13. Županijska skupština- Prijedlog za imenovanje suca porotnika, traži se; 

 

Nakon kraće rasprave za suce porotnike Županijskog suda u Slavonskom Brodu predloženi su: 

 

- ĐURO MARTIN 

- VLADO ODOBAŠIĆ 

- MATO DUSPARA 

- DRAGAN MARINOVIĆ 

Prijedlog je jednoglasno usvojen i dostavit će se Županijskoj skupštini. 

 

 

 
 

Sjednica je zaključena u 19,00 sati. 

 

 

   ZAPISNIČAR:                                                                          PREDSJEDNIK 

Marica Pavlović                                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                    Zdravko Jurić 

  

 



 

 

 


