
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORNJA VRBA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/16-01/5 

URBROJ: 2178/28-02-16-3 

Gornja Vrba,  19. prosinca 2016.. god. 

 
Zapisnik 

 

         o radu 19. sjednice  Općinskog vijeća općine Gornja Vrba  održane 19.12.2016. 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).   

 
Odsutni:  PETAR PUTNIK (HDZ), 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 razmatranje Zapisnik o radu  18. sjednice Općinskog 
vijeća. 

Vijećnik Šimo Martinović, traži da se u zapisniku navede tko financira sanaciju kanalizacije. 

Primjedba je prihvaćena, te se zapisnik daje na usvajanje. Po provedenom glasovanju konstatira se 
da je zapisnik usvojen sa 9 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN). 

       Potom se prelazi na  usvajanje predloženog dnevnog reda. Predsjednik vijeća čita predloženi 
dnevni red sadržan u pozivu za sjednicu. 

Općinski načelnik, kao predlagatelj, daje dopune dnevnog reda i to: 

pod točkom 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama i 

pod točkom 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna za 2016. godinu 

Nakon što su dani prijedlozi za dopunu, glasovanjem je za sjednicu jednoglasno utvrđen slijedeći 

                                        
D N E V N I    R E D: 

     - Aktualni sat – 

 

1. Prijedlog  Proračuna Općine Gornja Vrba za 2017. godinu, sa projekcijom za 2018.-2019. godinu;  

2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za 2017. godinu; 

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

komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2017. godinu; 

4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 

2017. godinu; 

5. Prijedlog Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području 

Općine Gornja Vrba za 2017. godinu; 



6. Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba za 2017. 

godinu; 

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 

predstavničkih   tijela izabranih s liste grupe birača u  Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 

2017. godinu; 

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Općine Gornja Vrba; 

9. Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Gornja Vrba za 2016.godinu; 
10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2017.-

2019.godine za Općinu Gornja Vrba. 

11.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama i 

 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna za 2016. godinu 
 

- Aktualni sat 

 

Vijećnik Vladimir Tadić pita je li općina imala saznanja da županija daje bespovratne potpore iz 

EU fondova, jer su pojedini poljoprivrednici dobili određena sredstva.  

Predsjednik Vijeća Zdravko Jurić, odgovara da je natječaj raspisala Županija,a bio je namijenjen 

poljoprivrednicima početnicima. Napominje da su uvjeti za dobivanje sredstava bili jako strogi. 

Natječaj je objavljen na web stranici Županije. 

Vijećnik Kazimir Vuleta, pita je li završena sanacija kanalizacije. 

Općinski načelnik, odgovara da su radovi u zemlji završeni, ostala je sanacija javnih površina čim 

vremenski uvjeti to dozvole. Nakon toga ostaje snimanje kanalizacije i tehnički pregled. Do 

proljeća bi se radilo na projektu priključaka. 

Vijećnik Željko Lačić, pohvaljuje aktivnosti koje su provedene vezano za status Domobranske 

ulice, odnosno vezano za promjenu vlasništva iz društvenog u općinsko.  

Zamjenik načelnika, Danijel Odobašić pojašnjava da je napravljen elaborat izvedenog stanja koji 

je predan u katastar na provedbu, nakon čeka se vrši provedba i u gruntovnici. Isti postupak morat 

će se napraviti i za druge ulice koje se vode kao društveno vlasništvo. 

Vijećnik Ivo Krajinović, pita hoće li most u Firovoj ulici koji je srušen u vrijeme poplave, a 

potom je sužen biti proširen. 

Općinski načelnik, odgovara da će se most riješiti u sklopu projekta Firove ulice. 

Vijećnik Šimo Martinović, pita zašto se OOHDZ-a nije odobrilo korištenje vijećnice za sastanak, 

te postavlja pitanje kada će se raditi  sanacija prilaza. 

Općinski načelnik, vezano za korištenje vijećnice naglašava da za korištenje iste ne postoji 

odluke, te da je to radni prostor koji se povremeno zloupotrebljavao organiziranjem raznih 

domjenaka, pa bi se ostavio i neuredan. Problem je i što se kod svakog korištenja kancelarije 

moraju zaključavati. Postoji Odluke o korištenju prostora mjesnog doma koja će se primjenjivati i 

na stranke i na udruge. 

Vezano za prilaze koji su ostali niži u odnosu na cestu, a zbog samog povišenja trase ceste na što 

se nije moglo utjecati obzirom je takav projekt, ovih dana će se napraviti nužna sanacija, a iza 

blagdana će se nastaviti s radovima na prilazima i iza pruge. U projektu je i izmuljivanje kanala 

kao i podizanje pojedinih prilaza radi nivelacije. 

Vijećnik, Kazimir Vuleta, obzirom se bliže izbori pohvaljuje rad Općinskog vijeća, navodeći da 

je lanac koji vodi općinu bio dobar i čvrst, da nije bilo nesuglasja na sjednicama. Odluke su se 

većinom donosile jednoglasno. Ni u jednom mandatu nije napravljeno toliko fizičkog posla. 

Građani vide gdje je novac utrošen. Posebno je pohvalio rad načelnika, zamjenika načelnika, kao 

i djelatnike općine. 

Predsjednik vijeća, zahvaljuje se na lijepim riječima. 

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

 

 

 



1. Prijedlog  Proračuna Općine Gornja Vrba za 2017. godinu, sa projekcijom za 2018.-2019. godinu 

 

Prijedlog  Proračuna Općine Gornja Vrba za 2017. godinu, sa projekcijom za 2018.-2019. godinu 

dostavljeni ranije, sukladno zakonskim odredbama.  

Obzirom da je od dana dostave materijala  do današnje sjednice uslijedilo nekoliko izmjena u prijedlogu 

Proračuna, Danijel Odobašić, zamjenik općinskog načelnika , u ime predlagatelja obrazlaže iste; 

- pozicija 20-intelektualne usluge , povećanje zbog potrebe izrade novog plana gospodarenja otpadom; 

- pozicija 31- predviđeno povećanje zbog potrebe nabave novog računala za rad komunalnog redara; 

- pozicija 35-povećanje zbog nabave novog programskog paketa za obračun naknade za uređenje voda 

zajedno s komunalnom naknadom u skladu sa zakonskim odredbama; 

- pozicija 47- novčana subvencija za potrebe  „VODOVOD“ d.o.o. kao solidarno financiranje 

komunalno-vodnih građevina, 

- pozicija 48- predviđena subvencija na ime poticanja zapošljavanja nezaposlenih osoba sa područja 

općine u vidu prekvalifikacije;  

- pozicija 73- povećana su sredstva predviđena za rad određenih udruga; 

- pozicija 74- planirana sredstva za sklapanja sporazuma o korištenju  reciklažnog dvorišta s firmom 

Jakob Becker d.o.o. što će imati određene troškove, 

- pozicija 84- planirani iznos se povećao radi planirane izrade natpisnih ploča pri ulasku na područje 

općine, 

 

Vijećnik  Šimo Martinović traži dodatno pojašnje od predlagatelja, vezano za planiranu poziciju 48-  kojom 

se predlaže osiguranje novčanih sredstava u iznosu od 50.000,00 kn., na ime sufinanciranja zapošljavanja. 

Odgovor daje općinski načelnik, koji upoznaje prisutne se općini obratila Škola za zavarivanje s 

prijedlogom da općina sufinancira prekvalifikaciju  u svrhu zapošljavanja, te smo potaknuti tom idejom 

uvrstili određena sredstva u proračun. 

Vijećnik Šimo Martinović pita je li to namijenjeno baš za njih ili će se moći javiti i druge ustanove za 

prekvalifikaciju. 

Općinski načelnik odgovara da  će se o navedenom još raspravljat te donijeti i odgovarajući pravilnici 

kojim će se utvrditi kriteriji za dobivanje subvencija. Na temelju Pravilnika raspisat će se natječaj. 

Vijećnik Željko Lačić predlaže da se s navedenim upoznaju i privatnici s područja općine koji bi iznijeli 

svoje potrebe za određenim kadrovima.  

Vijećnik Šimo Martinović, pita je li dovoljno 260.000,00 kn za javnu rasvjetu. 

Općinski načelnik odgovara da treba biti dovoljno jer je zbog smanjenja snage dio rasvjetnih tijela sa  

150 W smanjen na 70W. 

Zamjenik načelnika Danijel Odobašić upoznaje vijećnike da se uz Proračun  usvaja i Plan razvojnih 

programa, koji je također dostavljen uz poziv na sjednicu. 

 

     Budući da nije bilo dodatnih pitanja, predsjednik vijeća daje prijedlog  Proračuna za 2017. s 

projekcijama plana za 2018. i 2019 godinu s Planom razvojnih programa  na glasovanje nakon čega se 

konstatira da je Općinsko vijeće sa JEDNOGLASNO ( 10 glasova ZA) donijelo: 

- Proračun Općine Gornja Vrba za 2017. godinu, sa projekcijom za 2018.-2019. godinu. 

 

2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za 2017. godinu 

 

        Općinski načelnik uvodno pojašnjava da se uz Proračun donosi i Odluka o izvršenju Proračuna kojom 

se propisuju odredbe i ovlasti za izvršenje, odnosno trošenje proračunskih sredstava tijekom godine. 

 

Pitanja nije bilo, te se po provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće JEDNOGLASO (10 

ZA) donijelo: 

- Odluku o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za 2017. godinu 

 

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

komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2017. godinu 

 

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

komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2017. godinu dostavljen je vijećnicima u pisanom 

obliku uz poziv na sjednicu.  



      Uvodno obrazloženje daje Zamjenik načelnika, Danijel Odobašić navodeći da je Program održavanja 

izrađen u skladu s Proračunom za 2017. godinu, te da se njime detaljnije raspoređuju planirana sredstva 

od komunalne naknade i drugih izvora u svrhu održavanja komunalne infrastrukture. 

Pitanja nije bilo te predsjednik Vijeća daje predloženi Program na usvajanje. Po provedenom  

glasovanju konstatira se da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO (10 ZA) donijelo: 

       - Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom             

         gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2017. godinu 

 

4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 

2017. godinu 

 

           Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 

2017. godinu dostavljen je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu. 

           Uvodno obrazloženje daje Zamjenik načelnika, Danijel Odobašić.  Programom gradnje detaljnije se 

razrađuju stavke planirane u Proračunu za 2017. godinu namijenjene izgradnji komunalne infrastrukture 

prema vrstama projekata i izvorima financiranja. 

 Pitanja nije bilo te predsjednik Vijeća daje predloženi Program na usvajanje. Po provedenom  

glasovanju konstatira se da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO (10 ZA) donijelo: 

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2017. 

godinu 

 

5. Prijedlog Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na 

području Općine Gornja Vrba za 2017. godinu 

 

        Prijedlog Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na 

području Općine Gornja Vrba za 2017. godinu dostavljen je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv na 

sjednicu.  

        Uvodno obrazloženje daje Danijel Odobašić, zamjenik načelnika. Programom su obuhvaćene 

društvene djelatnosti za koje su planirana sredstva u Proračunu prema pojedinim namjenama. Za razliku 

od prethodne godine Programom se za udruge iz područja sporta, kulture i ostalih djelatnosti civilnog 

društva ne određuju ukupni iznosi jer će se u siječnju naredne godine sukladno Zakonu o udrugama 

raspisati natječaj temeljem kojeg će se rasporediti ukupno planirana sredstva. 

 Pitanja nije bilo, te predsjednik Vijeća daje predloženi Program na usvajanje. Po provedenom  

glasovanju konstatira se da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO (10 ZA) donijelo: 

- Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području 

Općine Gornja Vrba za 2017. godinu 

    

 

6. Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba za 2017. 

godinu 

 

         Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba za 2017. 

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

Zamjenik načelnika, Danije Odobašić uvodno obrazlaže da se Programom određuju svrhe i način isplate 

pojedinih pomoći iz socijalnog programa u skladu s planiranim iznosom u Proračunu za 2017. godinu. 

Također se određuju i ostali oblici socijalne i zdravstvene zaštite. 

 Pitanja nije bilo, te predsjednik Vijeća daje predloženi Program na usvajanje. Po provedenom  

glasovanju konstatira se da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO (10 ZA) donijelo: 

- Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba za 2017. godinu 

 

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 

predstavničkih   tijela izabranih s liste grupe birača u  Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 

2017. godinu 

 

Prijedlog Odluke dostavljen je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu. Obveza  

financiranja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika propisana je Zakonom. Odlukom se određuje iznos 

financiranja 1.000,00 kn po izabranom vijećniku. 



Pitanja nije bilo, te predsjednik Vijeća daje predloženu Odluku na usvajanje. Po provedenom  

glasovanju konstatira se da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO (10 ZA) donijelo: 

- Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih   

tijela izabranih s liste grupe birača u  Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 2017. godinu 

 

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Općine Gornja Vrba 

 

Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  

Općine Gornja Vrba dostavljen je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv na sjednicu. Uvodno 

obrazloženje daje Općinski načelnik navodeći da se radi o dvije čestice prema zoni Bjeliš koje su zarasle, 

a postoji zainteresirani građanin za zakup, te se stoga predlaže i ova Odluke o raspisivanju natječaja kako 

bi se na legalan način raspolagalo zemljištem. 

 Pitanja nije bilo, te predsjednik Vijeća daje predloženu Odluku na usvajanje. Po provedenom  

glasovanju konstatira se da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO (10 ZA) donijelo: 

- Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu    

  Općine Gornja Vrba 

 

9. Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Gornja Vrba za 2016.godinu 
 

         Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Gornja Vrba za 2016.godinu dostavljena je 

vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu. 

Zamjenik načelnika Danijel Odobašić obrazlaže da se Analiza stanja sustava civilne zaštite usvaja svake 

godine sukladno važećim propisima. 

Pitanja nije bilo, te predsjednik Vijeća daje predloženu Odluku na usvajanje. Po provedenom  

glasovanju konstatira se da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO (10 ZA) donijelo: 

- Analizu stanja sustava civilne zaštite u Općini Gornja Vrba za 2016.godinu 
 

10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

2017.-2019.godine za Općinu Gornja Vrba 

 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2017. 

2019.godine za Općinu Gornja Vrba dostavljen je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv na sjednicu. 

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

zakonskoj obvezi donošenja. 

 Pitanja nije bilo, te predsjednik Vijeća daje predloženu Odluku na usvajanje. Po provedenom  

glasovanju konstatira se da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO (10 ZA) donijelo: 

- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

2017.-2019.godine za Općinu Gornja Vrba 

 

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama  

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama dostavljen je  

vijećnicima u pisanom obliku uz poziv na sjednicu. 

Općinski načelnik, Ivan Vuleta obrazlaže da se Odluka mijenja zbog prijave na natječaj za  

mjeru 7.2.2.Izgradnja nerazvrstanih cesta koja zahtijeva popis cesta s brojevima čestica u ovakvom 

obliku. Što se tiče same prijave na natječaj čeka se pravomoćnost dozvole. 
      Pitanja nije bilo, te predsjednik Vijeća daje predloženu Odluku na usvajanje. Po provedenom  

glasovanju konstatira se da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO (10 ZA) donijelo: 

-  Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama  
 

 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna za 2016. godinu 
 

  Općinski načelnik uvodno obrazlaže da se Izmjena Proračuna predlaže zbog jedne pozicije i to 

održavanja javne rasvjete obzirom je račun za zamjenu rasvjetnih tijela stigao nakon prošlih 



izmjena i nije uračunat u plan. Stoga je potrebno ovu poziciju povećati za 30.000,00, a paralelno 

bi se smanjila pozicija za sadnju stabala. Ukupan Proračun bi tako ostao nepromijenjen. 
   Pitanja nije bilo, te predsjednik Vijeća daje predloženu Odluku o izmjeni i dopuni Proračuna za  

2016.  na usvajanje. Po provedenom glasovanju konstatira se da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO (10 

ZA) donijelo: 

-  Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna za 2016. godinu 

 

      Nakon završene rasprave po svim točkama dnevnog reda  Općinski načelnik se zahvalio svima 
na suradnji i zaželio sretne blagdane i uspješnu novu godinu. 
 

   

 

Sjednica je zaključena u 19,00 sati. 

 

 
 

 

   ZAPISNIČAR:                                                                            PREDSJEDNIK 

 Lidija Resanović                                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                      Zdravko Jurić 

  

 

 

 

 


