REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/7
UR. BROJ: 2178/28-02-17-3
Gornja Vrba, 11.12.2017. god.
Zapisnik
o radu 5. sjednice Općinskog vijeća općine Gornja Vrba održane 07.12.2017. godine, s početkom u
18,00 h u vijećnici općine Gornja Vrba.
Sjednici nazočni članovi Općinskog vijeća općine Gornja Vrba:
DUNJA ODOBAŠIĆ, ALEN TOLIĆ, JOSIP MARUNICA, , DAMIR EMANOVIĆ, TOMISLAV
MARIJIĆ, IVICA EREŠ, DRAGAN BARBARIĆ, ANITA MARUŠIĆ, MARIJA KURKUTOVIĆ,
DRAŽEN ZIRDUM, IRENA TADIĆ,
Odsutni: RENATA LUCIĆ, ŠIMUN MARTINOVIĆ
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 4. sjednice Općinskog
vijeća.
Na zapisnik nije bilo primjedbi, te je isti jednoglasno, sa11 glasova ZA usvojen.
Nakon što je otvorio sjednicu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba, predsjednik vijeća daje na
usvajanje predloženi dnevni red.
Općinski načelnik predlaže dopunu dnevnog reda sa dvije odluke i to: Odluka o izmjeni i
dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora i Odluka o zajedničkom komunalnom
redarstvu, te se za današnju sjednicu, sa JEDNOGLASNO utvrđuje slijedeći:
D N E V N I R E D:
- Aktualni sat
- Verifikacija zapisnika sa 4. Sjednice Općinskog vijeća
1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gornja Vrba za 2017. godinu;
-Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2017. godinu;
- Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba
za 2017. godinu;
- Izmjene Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području
Općine Gornja Vrba za 2017. godinu;
-Izmjene Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba za 2017. godinu;
(Izmjene programa će biti usmeno obrazložene na sjednici vijeća)
2. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornja Vrba;
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Općini Gornja Vrba
4. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
5. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gornja Vrba za 2018.godinu
6. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornja Vrba

7. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom općine Gornja Vrba za razdoblje 2017.2022.godine
8. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja

9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
10. Odluka o zajedničkom komunalnom redarstvu,
Aktualni sat:
Vijećnik D. Barbarić pita općinskog načelnika da li će se i ove godine osigurati novčane pomoći za osobe
slabijeg imovnog stanja?
Odgovara općinski načelnik da je već objavljen javni poziv svim korisnicima mirovina ispod 1500,oo kn o
visini i načinu isplate pomoći „Božićnice“.
Vijećnik J. Marunica pita u kojoj je fazi postupak oko primopredaje kanalizacije, i kada će biti završen
prostor „Stare pošte“?
Odgovara općinski načelnik da je nakon pregleda kanalizacije utvrđeno da postoje sitniji nedostaci koji će
se otkloniti, a poslovni prostor Stare pošte je pri kraju obnove i isti će biti namijenjen za korištenje
udrugama sa područja općine.
Vijećnik T. Marijić pita šta je sa radovima u Firovoj ulici?
Odgovara općinski načelnik da se kasnilo sa započinjanjem radova zbaog izvođaća koji je na vrijeme
uveden u posao 06.11.2017.godine., sad su radovi u tijeku a rok za završetak je 45 dana.
Točka 1.
Točka 1.
Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gornja Vrba za 2017. godinu;
Zamjenik predsjednika 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.
Zamjenik općinskog načelnika je nazočnim vijećnicima opsežno obrazložio točku te pojasnio
plan rebalansa Proračuna za 2017. godinu odnosno pojasnio koji su razlozi i potreba njegovog donošenja.
Istaknuo je da se pri kraju svake godine donosi rebalans proračuna za tu godinu jer se tada dosta realno
mogu procijeniti konačni prihodi i rashodi na kraju godine. Rebalansom Proračuna Općine Gornja Vrba
korigiraju se prihodi i izdaci Proračuna za 2017. godinu., Posebno napominje da je u odnosu na
dostavljeni tekst rebalansa došlo do izmjene koja se odnosi na troškove nadzora za Firovu ulicu, te se
općem dijelu teksta mijenja konto 6331 (tekuće pomoći iz proračuna) odnosno u posebnom dijelu pozicija
99 (ceste) se povećava za 46.000,00 kn, i iznosi 567.000,00 kn.
Tako se Rebalansom Proračuna Općine Gornja Vrba korigiraju se prihodi i izdaci Proračuna za
2017. godinu, te iznose:
- planirani prihodi 9.970.000,00 kuna
- prijedlog sukladno rebalansu 5.312.300,00 kuna
Nakon obrazlaganja Izmjena i dopuna Proračuna Općine, zamjenik općinskog načelnika prelazi na
obrazlaganje Programa koji su sastavni dio Proračuna, tako da se izmjenom Proračuna mijenjaju i
odgovarajući programi i to:
- Program održavanja komunalne infrastrukture u kojem se mijenjaju pozicije održavanja javnih
površina, rekonstrukcija nogostupa, održavanje nerazvrstanih cesta, nasipanje poljskih puteva te javna
rasvjeta u navedenim iznosima.
-Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u kojem se mijenjaju pozicije
izgradnje pješačke staze Klis, sredstva planirana za Firovu ulicu, Brkićevu ulicu, mrtvačnicu i popratne
sadržaje na groblju u D. Vrbi., u predloženim iznosima.
- Program socijalne skrbi mijenja se iznos sredstava planiran za sufinanciranje boravka djece u
vrtićima, troškova ljetovanja djece, potpore studentima, troškovi deratizacije, u navedenim iznosima.
- Program javnih potreba u području društvenih djelatnosti mijenjaju se pozicije financiranja male
škole, kultura, sport, religija, civilne udruge i financiranje političkih stranaka.
Bez daljnjeg sudjelovanja u otvorenoj raspravi, Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine
Gornja Vrba za 2017. godinu, sa pripadajućim Programima, jednoglasno su sa ( 11 glasova ZA ) usvojeni.
Točka 2
Općinski načelnik predlaže da se pod točkom 2. donese Odluka o izboru članova Odbora za
statutarno-pravna pitanja, kako bi isti mogao dati svoje mišljenje o predloženoj Statutarnoj odluci.
Kako je isti prijedlog prihvaćen, općinski načelnik isti obrazlaže i ujedno predlaže Dunju Odobašić
za predsjednika i Irenu Tadić za člana odbora, a poziva klub HDZ-a da oni odrede jednog člana.

Vijećnik I. Ereš predlaže Mariju Kurkutović za drugog člana Odbora.
Bez rasprave, daje se na glasovanje predloženo imenovanje Odbora za statutarno-pravna pitanja, te se
konstatira da je Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba JEDNOGLASNO izabralo:
- Odbora za statutarno-pravna pitanja.
Točka 3.
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornja Vrba dostavljena u materijalima
za današnju sjednicu.
Odbor za statutarno-pravna pitanja je suglasan da se predložena odluka usvoji.
Općinski načelnik, kao predlagatelj, obrazlaže razloge zbog kojih se predlaže donošenje Statutarne
odluke, te ističe da je dosadašnja aktivnost mjesnih odbora bila zanemariva. U prethodnom mandatnom
razdoblju mjesni odbori se nisu ni jednom sastali, niti je bilo inicijative da nešto urade odnosno predlože.
S druge strane, svaki mjesni odbor je zastupljen kroz saziv općinskog vijeća, a održavanje izbora za
mjesne odbore predstavlja značajan financijski trošak za proračun, što je jedan od glavnih razloga za
donošenje odluke. Isto tako, napominje da je Ministarstvo uprave u svom odgovoru, na upit općine,
odgovorilo da je izmjena Statuta iz navedenih razloga u nadležnosti svake jedinice lokalne samouprave.
Vijećnik Z. Barbarić nije za donošenje odluke kojom se ubuduće ne bi birali mjesni odbori.
Kako se nitko nije javio za raspravu, predsjednik vijeća daje prijedlog na glasovanje nakon čega
se konstatira:
Da je Općinsko vijeće sa VEĆINOM GLASOVA ( 7 glasova ZA, 1 PROTIV, 3 SUZDRŽAN)
donijelo:
Statutarnu Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornja Vrba
Točka 4.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Općini Gornja Vrba dostavljeni vijećnicima poštom.
Općinski načelnik upoznaje vijećnike da je djelatnica, za koju se traži zamjena, na bolovanju preko pet
mjeseci, a postupno se povećava obim poslova koji prelazi na lokalnu samoupravu, zbog čega je i
predložena navedena izmjena, na način da se primi djelatnik sa VSS-om.
Zamjenik načelnika D. Odobašić predlaže dopunu, na način, da se i dalje ostavi mogućnost prijema i
djelatnika sa SSS, obzirom da je neizvjesno da li će se po raspisanom natječaju javiti neko sa
odgovarajućom VSS spremom, a postojeći broj djelatnika nije u stanju odrađivati sve poslove.
Nakon toga, bez rasprave, uz prihvaćene prijedlog da se zadrže dva radna mjesta u Pravilniku, pristupa se
glasovanju i konstatira da je većinom glasova (9 glasova ZA, 2 glasa SUZDRŽANO) Općinsko vijeće
Općine Gornja Vrba donijelo:
- Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Općini
Gornja Vrba
Točka 5.
Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,
te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu dostavljen vijećnicima poštom uz poziv na
sjednicu.
Pročelnik M. Pavlović upoznaje vijećnike da se radi o usklađenju odluke po nalazu revizije
poljoprivrednog zemljišta, a kojom je kao glavna primjedba zatraženo da postupanje po odluci vrši
poljoprivredni redar.
Kako nije bilo rasprave po navedenoj točki, zamjenik predsjednice vijeća daje na usvajanje
predloženu točku dnevnog reda, te nakon provedenog glasovanja konstatira da je jednoglasno
sa 11 glasova ZA Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba donijelo:
- Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
Točka 6.
Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gornja Vrba za 2018.godinu dostavljen uz poziv na
današnju sjednicu.
Obrazloženje za predloženi plan daje M. Pavlović, koja upoznaje vijećnike da je zakonska obveza
donošenja plana, a naknadno, u prvom tromjesečju i izvješća o izvršenju plana.
Obzirom da nije bilo rasprave po predloženoj točki dnevnog reda, pristupa se glasovanju i konstatira, da je
jednoglasno 11 glasova ZA Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba usvojilo:

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gornja Vrba za 2018.godinu
Točka 7.
Prijedlog Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornja Vrba
dostavljeno u pisanom obliku.
Kratko obrazloženje za predloženu Odluku daje općinski načelnik, koji upoznaje vjećnike da je po
raspisanom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine, pristigle dvije ponude koje u
potpunosti ispunjavaju tražene uvjete, pa predlaže da se iste prihvate. Ponude su dostavili OPG Luka
Kurkutović i OPG Mrtić Marijana.
Nakon izlaganja, bez rasprave, jednoglasno sa 11 glasova ZA Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba
prihvatilo je:
Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gornja Vrba dostavljeno u
pisanom obliku.
Točka 8.
Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom općine Gornja Vrba za razdoblje 2017.2022.godine., dostavljeni vijećnicima poštom.
Obrazloženje uz dostavljenu odluku daje M. Pavlović, koja upoznaje vijećnike da se radi o obvezama
vezanim za stupanje na snagu Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017-2022.godine., i
usklađenja s istim. Općinski načelnik dodaje da se planira uklanjanje „zelenih otoka“ odnosno nabava
kanti za prikupljanje papira, odnosno plastike.
Nakon iznesenih obrazloženja, bez daljnje rasprave, jednoglasno sa 11 glasova ZA, Općinsko vijeće
Općine Gornja Vrba usvojilo je:
- Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom općine Gornja Vrba za razdoblje 2017.-2022.godine.
Točka 9.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora dostavljen

vijećnicima neposredno pred početak sjednice.
Općinski načelnik, kao predlagatelj, pojašnjava vijećnicima razloge za donošenje navedene odluke,
ističući da dosadašnji liječnik obiteljske medicine odlazi u mirovinu, a za zakup poslovnog prostora
ambulante, potrebno je provesti javni natječaj. Obzirom na visinu zakupa, smatra opravdanim da se ista
umanji, jer sličnu cijenu za korištenje Dom zdravlja plaća i u drugim općinama.
Bez rasprave, zamjenik predsjednice vijeća daje na glasovanje predloženu Odluku, te se konstatira da je
Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba jednoglasno ( 11 glasova ZA) donijelo:
- Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
Točka 10.
Prijedlog Odluke o zajedničkom komunalnom redarstvu, dostavljen vijećnicima neposredno pred

početak sjednice.
Predlagatelj općinski načelnik I. Vuleta, obrazlaže razloge za donošenje odluke, ističući da se postigao
planirani dogovor o zajedničkom komunalnom redarstvu sa Općinom Bukovlje. U narednim mjesecima
potpisat će se i odgovarajući ugovori kojima će se regulirati način rada zajedničkog komunalnog redara..
Bez daljnje rasprave, daje se na glasovanje predloženu Odluka, te se konstatira da je Općinsko vijeće
Općine Gornja Vrba jednoglasno donijelo:
- Odluku o zajedničkom komunalnom redarstvu.
Dovršeno u 19,30 h.
Zapisnik vodila:
Marica Pavlović

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Renata Lucić

