
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORNJA VRBA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/16-01/ 

URBROJ: 2178/28-02-16-3 

Gornja Vrba,  30. studenoga 2016.. god. 

 
Zapisnik 

 

         o radu 18. sjednice  Općinskog vijeća općine Gornja Vrba  održane 30.11.2016. 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  PETAR PUTNIK 

(HDZ), 

 
Odsutni:  ŽELJKO LAČIĆ (HDSSB), DRAGAN VULETA (HDZ), IVAN PRIMORAC (HSS), 

 

       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  17. sjednice Općinskog 
vijeća. 

      Na zapisnik nije bilo primjedbi, te je isti usvojen većinom glasova (9 ZA i 1 SUZDRŽAN). 

       Potom se prelazi na  usvajanje predloženog dnevnog reda. Prijedloga za dopuni nije bile, te 
predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je za 18. sjednicu jednoglasno utvrđen slijedeći:  

                                           
D N E V N I    R E D: 

 

     - Aktualni sat – 

 

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu; 

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu  Općine Gornja Vrba; 

3. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Gornja 

Vrba 

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju ceste u Brkićevoj ulici  

     u Gornjoj Vrbi  

5. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva  

6. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu u općini Gornja Vrba za 2016. Godinu 

7. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Gornja Vrba za 

2016.god 

8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na 

području Općine Gornja Vrba za 2016. Godinu 



9.  Izmjene  Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba za 2016. 

godinu 

 

- Aktualni sat 

 

Vijećnik Ivo Krajinnović, pita kad će se sanirati ulaz u Ulicu M.Mesića. Nadalje, postavlja 

pitanje zašto se ne može koristiti grijanje u Sali za potrebe udruga.  

Upoznao je Općinsko vijeće da je na sjednici Županijske skupštine postavio pitanje mogućnosti 

postavljanja semafora kod područne škole u Gornjoj Vrbi. Odgovoreno mu je da ŽUC nema 

sredstava za postavljenje semafora, jer na području kojim oni upravljaju ima oko 100 škola. 

Nadalje rečeno je da su sve lokacije obišli s djelatnicima MUP-a, te  je zaključeno kako nema 

opasnih mjesta. Na to je on odgovorio kako nije zadovoljan odgovorom, te da je općina spremna 

sufinancirati postavljanje semafora. U tom slučaju se općina treba obratiti ŽUC-u za daljnje 

dogovore. 

Općinski načelnik odgovara da će se ulaz u ulicu sanirati nakon što se okončaju radovi, kao i sve 

druge javne površine. Što se tiče grijanja ono nije nikome zabranjeno, nego je preskupo iz razloga 

što se mora grijati cijeli dan da bi se postigla radna temperatura. Vezano za semafor obavit će 

razgovor sa ŽUC-om. 

Vijećnik Ivo Krajinović, odgovara da za održavanje treninga ne treba radna temperatura, te stoga 

nije potrebno zagrijavanje u trajanju 7-8 sati.      

Vijećnik Šimo Martinović, treba tražiti semafor koji se pali na dugme po potrebi, koji je 

povoljniji od onih koji su postavljani po gradu. 

Vijećnik Josip Marunica, jedan semafor košta oko 300 tis.kuna. Treba zatražiti od županije da 

naprave projekt. 

Vijećnik Šimo Martinović, hoće li se riješiti propust ispod ceste u Ul.b.Radić. 

Općinski načelnik, odgovara da je razgovarao s predstavnicima Hrvatskih cesta i Hrvatskih voda, 

te je dogovoreno da se umjesto jedne cijevi promjera 1000 mm koju nije moguće postaviti zbog 

postojećih instalacija, postave dvije paralelno promjera 800 mm. Očistit će se kanali i protok će 

biti bolji. 

Vijećnik Šimo Martinović, pita za saniranje prilaza. 

Općinski načelnik, svi prilazi bit će vraćeni u prvotno stanje u odnosu na sadašnje radove. Ne 

možemo sada znati što je bilo prije osam godina. 

Predsjednik vijeća Zdravko Jurić, pita potiče li se bilo kakva odgovornost za propuste koji su 

napravljeni na kanalizaciji. Netko je za to dao novce. 

Općinski načelnik odgovara da je 2013. podnesena kaznena prijava protiv izvoditelja radova i 

nadzora. Do danas nismo dobili nikakav konkretan odgovor.  

Vijećnik Josip Marunica, ispod pruge je postavljena cijev manjeg promjera nego što je u projektu. 

Hoće li to biti dovoljno nakon što se spoji i Donja Vrba. 

Općinski načelnik, odgovara da je za Klis dovoljno, a budući će i Donja Vrba ići na kolektor u 

Brod rješenje će se tražiti kad se bude radilo. Radovi bi trebali započeti slijedeće godine. 

Vijećnik Kazimir Vuleta , pita kad će se moći izvoditi priključci obzirom da se jedan dio Vrbe 

priključuje na kolektor u Ruščici. 

Općinski načelnik odgovara da će se po završetku sanacije obaviti tehnički pregled, a tijekom 

zime bi se izradio projekt za priključke. Precrpna stanica u Ruščici je u funkciji, a pročiščavač u 

luci treba priključiti na struju. Vijećnik Ivo Krajinović, pita hoće li biti razlike u cijeni priključaka 

obzirom na udaljenost od mreže. 

Općinski načelnik, sve vezano za priključke dogovarat će se tijekom zime. Konkretne podatke o 

cijeni nema. Najveći trošak bi imala lijeva strana Ulice M.Mesić. Probat će se naći način za 

financiranje priključaka iz drugih izvora. 

Vijećnik Josip Marunica pita kad je u planu izgradnja odvodnje u Donjoj Vrbi. 

Predsjednik Vijeća pita kad će se raditi preostali dio Klisa. 



Općinski načelnik odgovara da je sve u nadležnosti Vodovoda. Projekti su gotovi.  Donja Vrba 

planirana je u sklopu projekta  Brod 2 do kraja 2018., a Klis u sklopu projekta  Brod 3 do kraja 

2020.   

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

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

 

        Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna općine Gornja Vrba za 2016. godinu dostavljen 

je  vijećnicima uz poziv na sjednicu. 

Danijel Odobašić, zamjenik općinskog načelnika obrazlaže izmjene  po vrstama prihoda i aktivnostima 

posebnog dijela Proračuna za 2016. godinu. Rebalansom Proračuna Općine Gornja Vrba korigiraju se 

prihodi i rashodi Proračuna, odnosno vrši se usklađenje s potrebama do kraja godine.  

        Vijećnik V. Tadić predlaže osiguranje novčanih sredstava u iznosu od 3.000,00 kn za vatromet u 

Donjoj i Gornjoj Vrbi. 

Danijel Odobašić predlaže promjenu s pozicije 61. Službena radna odjeća, na poziciju 27-ostali 

nespomenuti rashodi poslovanja. 

        Budući da nije bilo više  pitanja, a po prethodno usvojenom amandmanu vijećnika, predsjednik 

Općinskog vijeća daje prijedlog na glasovanje nakon čega se konstatira da je Općinsko vijeće  

JEDNOGLASNO ( 9 glasova ZA) donijelo: 

- Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Proračuna općine Gornja Vrba za 2016. godinu. 

 

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu  Općine Gornja Vrba 

 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu  Općine Gornja Vrba 

dostavljen je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu. 

Općinski načelnik obrazlaže da se ova izmjena odnosi samo na objekte u zoni u postupku legalizacije što 

nije bilo obuhvaćeno važećom odlukom. Može se eventualno raspravljati o visini komunalnog doprinosa. 

Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje predložene izmjene i dopune 

Odluke o komunalnom doprinosu, te po provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće 

jednoglasno (10 ZA) donijelo; 

- Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu  Općine Gornja Vrba 

 

3. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini 

Gornja Vrba 

 

 Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Gornja 

Vrba dostavljen je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu. 

 Zamjenik načelnika obrazlaže da je Zakonom o civilnoj zaštiti propisano donošenje ove odluke. 

Pitanja nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje predloženu odluku. Po provedenom 

glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (10 ZA) donijelo; 

- Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Gornja Vrba 

 

        4.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju ceste u Brkićevoj ulici  

              u Gornjoj Vrbi  

 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju ceste u Brkićevoj ulici u 

Gornjoj Vrbi dostavljen je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu. 

Zamjenik načelnika Danijel Odobašić obrazlaže da je u planu kandidiranje izgradnje ceste u 

Brkićevoj ulici kroz mjeru 7.2.2. izgradnja nerazvrstanih cesta za korištenje bespovratnih sredstava EU. 

Sastavni dio natječajne dokumentacije je i ova Odluka. Može se kandidirati samo jedna cesta. 

Građevinska dozvola je u izradi, a prilog će se izraditi do natječaja . 

Vijećnik Šimo Martinović, pita je li ostala dokumentacija gotova. 

Zamjenik načelnika odgovara da se čeka još pravomoćnost dozvole. 

Pitanja više nije bilo, te predsjednik Općinskog vijeća po provedenom glasovanju konstatira da je 

Općinsko vijeće jednoglasno donijelo; 

- Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju ceste u Brkićevoj ulici  

             u Gornjoj Vrbi  



5. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva  

 

Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva dostavljen je vijećnicima u 

pisanom obliku uz poziv za sjednicu. 

Općinski načelnik uvodno obrazlaže da od 8. mjeseca nemamo komunalnog redara, te da se određeni 

poslovi ne mogu odraditi bez redara , odnosno ne može se provoditi Odluka o komunalnom redu. 

Obavljeni su razgovori s načelnicima općina Bukovlje i Sibinj koje su također zainteresirane za 

komunalnog redara. Zaposlio bi se na određeno vrijeme od godinu dana. Redar bi bio zaposlenik općine 

Gornja Vrba a radio bi u svakoj općini po dva dana. Sufinancirali bi ga u jednakim iznosima. 

Vijećnik Ivo Krajinović, pita postoji li osoba s područja općine zainteresirana za ovaj posao. 

Općinski načelnik odgovara da bi to trebala biti osoba s određenim iskustvom na tim poslovima. 

Natječaj bi trebao biti raspisan do kraja godine kako bi s početkom nove započeo s radom.  

Po provedenoj raspravi Predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje predloženu Odluku, te po 

provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (10ZA) donijelo; 

- Odluku o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva    

 

6. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu u općini Gornja Vrba za 2016. Godinu 

 

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu u općini Gornja Vrba za 2016. Godinu dostavljene su vijećnicima u pisanom 

obliku uz poziv za sjednicu. 

Uvodno obrazloženje daje zamjenik načelnika Danijel Odobašić navodeći da se radi o usklađenju s 

izmjenama u Proračunu općine. 

Pitanja nije bilo, te se prijedlog daje na usvajanje. Po provedenom glasovanju predsjednik Općinskog 

vijeća konstatira da je Općinsko vijeće većinom glasova (9 ZA 1 SUZDRŽAN) donijelo; 

- Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu u općini Gornja Vrba za 2016. Godinu 

 

7. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Gornja Vrba za 

2016.god 

 

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Gornja Vrba za 

2016.god. dostavljene su vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu. 

Uvodno obrazloženje daje zamjenik Općinskog načelnika, Danijel Odobašić, naglašavajući da se 

također radi o usklađivanju s izmjenama u Proračunu. 

Vijećnik Petar Putnik, pita je li se morao raditi novi projekt za Brkićevu ulicu ako je postojao. 

Općinski načelnik , odgovara da je građevinska dozvola istekla i nije se mogla više produžiti. 

Pokušalo se započeti s izgradnjom u tijeku važenja dozvole, ali općina nije prošla na natječaju u 

Ministarstvu a nije bila u mogućnosti vlastitim sredstvima izgraditi cestu. 

Vijećnik Ivo Krajinović, pita što je s Firovom ulicom. 

Općinski načelnik odgovara, da je istu moguće izgraditi vlastitim sredstvima, ukoliko Brkićeva prođe 

na natječaju. 

Nakon rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje izmjene Programa na usvajanje. Po provedenom 

glasovanju konstatira se da je Općinsko vijeće jednoglasno (10 ZA) donijelo; 

- Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Gornja Vrba za 

2016.god 

 

8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti 

na području Općine Gornja Vrba za 2016. Godinu 

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na 

području Općine Gornja Vrba za 2016. Godinu dostavljene su vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za 

sjednicu. Zamjenik općinskog načelnika uvodno obrazlaže da se izmjene također odnose na usklađenje s 

rebalansom. 

Pitanja nije bilo, te se pristupa glasovanju. Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Općinsko 

vijeće jednoglasno (10 ZA) donijelo; 



Po završetku radnog dijela sjednice Općinski načelnik upoznao je vijećnike da će ovih dana 

započeti radovi na izgradnji javne rasvjete u Ulici 108. brigade. 

Vijećnik Vladimir Tadić upozorava na devastaciju dječjeg igrališta iza škole koje je ove 

godine uređeno. Postavljene su i kamere pa bi po tom pitanju trebalo nešto poduzeti.   

 
 

Sjednica je zaključena u 19,00 sati. 

 

 

   ZAPISNIČAR:                                                                            PREDSJEDNIK 

 Lidija Resanović                                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                      Zdravko Jurić 

  

 

 

 

 


