
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORNJA VRBA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/16-01/ 

URBROJ: 2178/28-02-16-3 

Gornja Vrba,  06. rujna  2016.. god. 

 
Zapisnik 

 

         o radu 17. sjednice  Općinskog vijeća općine Gornja Vrba  održane 06.09.2016. 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),  ŠIMO 

MARTINOVIĆ  (HDZ),  ŽELJKO LAČIĆ (HDSSB) , VLADIMIR TADIĆ (lista grupe birača), 

IVO KRAJINOVIĆ  (lista grupe birača),  PETAR KLIŠKOVIĆ (SDP)  i IVAN PRIMORAC 

(HSS) 

 
Odsutni: PETAR PUTNIK (HDZ), DRAGAN VULETA (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  16. sjednice Općinskog 
vijeća. 

      Na zapisnik nije bilo primjedbi, te je isti usvojen većinom glasova (10 ZA i 1 SUZDRŽAN). 

Nakon što je otvorio sjednicu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba, predsjednik vijeća daje na 
usvajanje predloženi dnevni red. 

Vijećnik Josip Marunica predlaže dopunu dnevnog reda točkom: Prijedlog rebalansa proračuna iz 
razloga završetka sanacije nogostupa u Donjoj Vrbi. 

Općinski načelnik prihvaća dopunu dnevnog reda. 

Predsjednik vijeća daje na usvajanje dnevni red s predloženom dopunom, te se po provedenom 
glasovanju konstatira da je isti usvojen, te je za sjednicu utvrđen slijedeći: 

                                           
D N E V N I    R E D: 

     - Aktualni sat – 

 

1. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu; 

2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za period 01.01. do 30.06.2016.godine; 

3. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 

2016.godinu; 

     - Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

       RH za 2015.godinu;  

4. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016.godinu; 

   - Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

      za 2015.godinu;  



5. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016.godini;  

    - Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2015.godini; 

6.  Prijedlog Odluke o o stavljanju van snage Odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje                                    

Općine Gornja Vrba  

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine za 2016. godinu. 

 

- Aktualni sat 

 

Vijećnik Kazimir Vuleta pita za radove na kanalizaciji jer je uočio da su otvarani šahtovi. 

Općinski načelnik odgovara da se nakon što  prijedlog sanacije odvodnje nije prošao na natječaju 

Ministarstva regionalnog razvoja, krenulo u pregovore s Hrvatskim vodama. Hrvatske vode su 

rebalansom osigurale 700.000,00 kn, a iz Općinskog proračuna bi se trebalo izdvojiti 180.000,00 

kn. Vodovod je raspisao natječaj koji istječe u roku tri dana. Potom će se odabrati izvoditelj 

radova za sanaciju. Završetak radova očekuje se polovinom prosinca kada bi se obavio i tehnički 

pregled. Općina će nastojati osigurati i izvedbu priključaka za domaćinstva također u suradnji s 

Vodovodom i Hrvatskim vodama, tako da  se početkom slijedeće godine mogu očekivati 

priključenja na kanalizaciju. 

Vijećnik Ivo Krajinović, pita u kojoj je fazi izgradnja javne rasvjete u Ulici 108. brigade. 

Napominje da se u Mesićevoj ulici javna rasvjeta pali i gasi između kbr. 22 i 24. 

Općinski načelnik odgovara da je izrada projekta pri kraju, te da će se s izvođenjem radova 

započeti po ishođenju dozvole. Do kraja jeseni  očekuje se završetak radova. 

Vijećnik Željko Lačić pita kada će općina započeti s upisom vlasništva na nerazvrstanim cestama, 

nakon čega bi se moglo HT-u naplatiti pravo služnosti. Navodi primjer općine Garčin koja je to 

provela. 

Općinski načelnik, prikupljene su ponude od pojedinih geodetskih kuća i planirat će se  u 

Proračunu za slijedeću godinu.    

Vijećnik Tomislav Marijić, pita za sanaciju Ulice braće Radić, te hoće li biti postavljeni natpisi 

ulica prema planu. 

Općinski načelnik odgovara da se čeka završetak kružnog toka na Glogovici, dokumentacija je 

završena, odabran je izvoditelj radova , osigurano je 105 mil. kuna. Početak radova planira se do 

kraja mjeseca. Bitno je napomenuti da će se cesta sa svake strane proširiti oko 0,5 m, riješit će se 

propust ispod ceste i ublažit će se uspon kod pruge. Postavljanje natpisnih ploča je u tijeku.  

Vijećnik Šimo Martinović pita za postavljanje semafora pred školom, te postoji li mogućnost 

nasipanja poljskog puta iza bunkera prema Ruščici. 

Općinski načelnik odgovara da je postavljanje semafora u nadležnosti ŽUC-a, te da se isto može 

od njih zatražiti. Za sanaciju poljskog puta postoje planirana sredstva, a to je i zakonska obveza. 

Vijećnik Damir Emanović pita hoće li se ove godine asfaltirati plato oko mrtvačnice. 

Općinski načelnik odgovara da asfaltiranje nije u planu ove godine.   

 

Po završetku aktualnog sata prešlo se na raspravu po utvrđenom dnevnom redu. 

 
1. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. 

godinu 

 

Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu 

dostavljen je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu.  

Uvodno obrazloženje daje Lidija Resanović, rač.ref. posebno navodeći značajnije ostvarene prihode u 

odnosu na plan, te rashode po pojedinim aktivnostima iz Proračuna. 

Pitanja nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća, Zdravko Jurić, daje na usvajanje Prijedlog 

polugodišnjeg obračuna Proračuna za 2016. godinu. 

Po provedenom glasovanju konstatira se da je Općinsko vijeće jednoglasno (11 ZA) donijelo: 

- Odluku o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna Proračuna za 2016. godinu 



 

2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za period 01.01. do 30.06.2016.godine 

 

Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za period 01.01. do 30.06.2016.godine 

dostavljeno je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu. 

Općinski načelnik, Ivan Vuleta, ukratko se osvrnuo na provedene aktivnosti u promatranom razdoblju što 

je već obrazloženo i kod razmatranja polugodišnjeg obračuna Proračuna. 

Pitanja nije bilo. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba 

za period 01.01. do 30.06.2016.godine, te po provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće 

jednoglasno (11ZA) donijelo: 

- Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za period 01.01. 

do 30.06.2016.godine 

 

 

3. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 

2016.godinu; 

     - Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

       RH za 2015.godinu 

 

Program utroška sredstava i Izvješće o utrošenim sredstvima dostavljeno je u pisanom obliku uz poziv za 

sjednicu. 

Uvodno obrazloženje daje pročelnica JUO Marica Pavlović, navodeći da se radi o zakonskim obvezama 

donošenja navedenih akata. Prihod od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta je namjenski 

prihod čija se namjena propisuje Pravilnikom o načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. U skladu s planom 

Proračuna za 2016. godinu donosi se Plan utroška sredstava tekuće godine, a isto tako podnosi se izvješće 

o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu. 

Pitanja nije bilo, te se pristupa glasovanju. Po provedenom glasovanju, predsjednik Općinskog vijeća 

konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (11 ZA) donijelo ; 

-  Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za    

    2016.godinu  

i usvojilo 

     - Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

       RH za 2015.godinu 

  

4. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016.godinu; 

   - Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

      za 2015.godinu 

Pisane materijale vezano za ovu točku dnevnog reda vijećnici su dobili uz poziv za sjednicu. Uvodno 

obrazloženje daje pročelnica JUO Marica Pavlović. 

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama propisano je da općini pripada 30% ukupne 

naknade, te su isto tako propisane i namijene korištenja ostvarenog prihoda. U skladu s planiranim 

sredstvima u Proračunu donosi se Program utroška sredstava za tekuću godinu, a na temelju godišnjeg 

obračuna za prethodnu godinu donosi se Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih u prethodnoj godini. 

Pitanja nije bilo, te se pristupa glasovanju. Po provedenom glasovanju, predsjednik Općinskog vijeća 

konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (11 ZA) donijelo ; 

-  Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016.godinu, 

te usvojilo;  

   - Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

      za 2015.godinu 

 

 

 

 

 

 



5. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016.godini;  

    - Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2015.godini; 

 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016.godini i Izvješće o utrošku sredstava šumskog 

doprinosa za 2015.godini dostavljeno je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu. 

Pročelnica JUO daje uvodno obrazloženje navodeći da je Zakonom o šumama propisana namjena korištenja 

prihoda ostvarenog od šumskog doprinosa. Sukladno proračunu za 2016 . godinu predložen je Plan utroška 

sredstava a na temelju Godišnjeg obračuna za 2015. podnosi se Izvješće o utrošenim sredstvima za 

prethodnu godinu. 

Pitanja nije bilo, te se pristupa glasovanju. Po provedenom glasovanju, predsjednik Općinskog vijeća 

konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (11 ZA) donijelo ; 

 

-     Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016.godini 

 

i usvojilo; 

    - Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2015.godini. 

 

6.  Prijedlog Odluke o  stavljanju van snage Odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje                                    

Općine Gornja Vrba  

Uvodno obrazloženje daje zamjenik načelnika Danijel Odobašić, navodeći da se radi o usklađivanju sa 

zakonskim promjenama. Naime došlo je do promjene terminologije, te se Stožer za zaštitu i spašavanje 

preimenuje u Stožer civilne zaštite i ne imenuje ga više Općinsko vijeće nego Općinski načelniik. 

Pitanja nije bilo, te se po provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (11 ZA) 

donijelo; 

- Odluku o stavljanju van snage Odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje                                    

Općine Gornja Vrba . 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine za 2016. godinu. 

Općinski načelnik predlaže da se u svrhu završetka rekonstrukcije nogostupa u Ulici sv. Filipa i Jakova u 

Donjoj Vrbi iz Proračuna izdvoji dodatnih 250.000,00 kn, na načina da se za navedeni iznos umanje 

sredstva planirana za izgradnju nerazvrstanih cesta u Proračunu za 2016. godinu.  

Predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje prijedlog načelnika za izmjenom Proračuna 

općine za 2016. godinu, te se po provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće 

jednoglasno (11 ZA) donijelo; 

- Odluku o izmjeni i dopuni Proračuna općine za 2016. godinu. 

 

 
 

Sjednica je zaključena u 18,30 sati. 

 

 

   ZAPISNIČAR:                                                                            PREDSJEDNIK 

 Lidija Resanović                                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                      Zdravko Jurić 

  

 

 

 

 


