REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/5
UR. BROJ: 2178/28-02-17-3
Gornja Vrba, 20.09.2017. god.
Zapisnik
o radu 3. sjednice Općinskog vijeća općine Gornja Vrba održane 13.09.2017. 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, RENATA LUCIĆ, DAMIR EMANOVIĆ,
TOMISLAV MARIJIĆ, IVICA EREŠ, DRAGAN BARBARIĆ, ANITA MARUŠIĆ, MARIJA
KURKUTOVIĆ, DRAŽEN ZIRDUM, IRENA TADIĆ, ŠIMUN MARTINOVIĆ
Ostali nazočni:
Ivan Vuleta, općinski načelnik, Danijel Odobašić, zamjenik općinskog načelnika, Marica Pavlović,
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Nakon što je otvorila sjednicu i prozivanjem utvrdila kvorum, predsjednica Općinskog vijeća daje na
usvajanje Zapisnik o radu 2. sjednice Općinskog vijeća.
Na zapisnik nije bilo primjedbi, te je isti sa 12 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN usvojen.
Nakon što je otvorila sjednicu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba, predsjednica vijeća daje na
usvajanje predloženi dnevni red.
Vijećnik I. Ereš predlaže dopunu dnevnog reda sa dvije točke i to:sufinanciranje nabave školskih
udžbenika i sufinanciranje troškova dječjeg vrtića.
Općinski načelnik odgovara da se dopuna ne može prihvatiti, obzirom da u proračunu nisu planirana
sredstva za tu namjenu, eventualno planirati za narednu godinu.
Daje se na usvajanje predložena dopuna dnevnog reda, te nakon provedenog glasovanja konstatira da je
sa 5 (pet) glasova ZA, 8 (osam) PROTIV prijedlog odbijen.
Zatim se daje na usvajanje predloženi dnevni red, te se za današnju sjednicu, sa 8 glasova ZA, 5
PROTIV utvrđuje slijedeći:
D N E V N I R E D:
1. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za 2017.
godinu;
2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za period 1.1.2017-30.6.2017. g.;
3. 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
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Općine Gornja Vrba
5. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za
2017. g.;
6. Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2017. g.;
- Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
u prostoru za 2016. g.;
7. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini.;
- Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2016. g.;
8. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za financije i proračun
9. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva

Aktualni sat:
Vijećnik D. Barbarić traži pojašnjenje za dio zapisnika u kojem je trebala biti šire navedena njegova
diskusija s prethodne sjednice, a zatim postavlja pitanje vezano za mogućnost financiranja zamjena salonit
ploča, da li još uvijek traje navedena akcija, koju je financirala EU?
Pojašnjenje po prvom pitanju daje pročelnik M. Pavlović, a za drugo pitanje općinski načelnik I. Vuleta
odgovara da je akcija završena a da prethodno nije stigla nikakva službena obavijest u općinu. Eventualno
može se naknadno zatražiti od Ministarstva zaštite okoliša dodatna obavijest.
Vijećnik Š. Martinović pita za status Brkićeve ulice, jer nema povratne informacije o tome u kojoj je fazi
projekt, zatim pita za nasipanje poljskog puta o čemu je postavljao pitanje i na prethodnim sjednicama,
novo izgrađena staza u Ul. J. Piškovića je već popucala hoće li općina što poduzeti po top pitanju, kao i
rješavanje kanalizacije kad će biti mogući priključci na istu?
Odgovara općinski načelnik da za Brkićevu ulicu nema zvaničnih informacija, neslužbeno zna da su iznosi
planirani za tu mjeru nedostatni, nekorektno je da nisu poslali nikakvu informaciju općinama. Nasipavanje
poljskog puta je već započelo, staza u Ul. Piškovića je na jednom mjestu oštećena i zatražit će od izvođača
da to otkloni, a kanalizacija
Vijećnik A. Marušić pita za nastavak podjele vreća za smeće?
Odgovara općinski načelnik da je održan sastanak o navedenom problemu i zaključeno je da se vreće neće
ubuduće dostavljati građanima iz razloga što se uglavnom iste ne koriste za namjenu za koju su
dodijeljene. Vreće se mogu pojedinačno dobiti od koncesionara a općina će najdalje do kraja godine
nabaviti kante za sve korisnike. Osim navedenog problem su i „zeleni otoci“ na koja se dovlači svakakav
otpad, a mora se riješiti i reciklažno dvorište. U tijeku je i dopuna popisa korisnika kojima se moraju
dostaviti kante za komunalni otpad jer je očito da to neki izbjegavaju, zbog plaćanja.
Vijećnik I. Erešpita da li se može dogovoriti sa koncesionarom za prijevoz školske djece na način da
dolaze do kraja ulice ja kojima inače postoje dva ugibališta?
Odgovara općinski načelnik da će se pismeno zatražiti očitovanje ravnateljice O. Š. Vladimir Nazor da
ona to dogovori sa koncesionarom.
Točka 1.
1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za
2017. godinu;
Prijedlog Odluke dostavljen vijećnicima u materijalima za današnju sjednicu.
Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja daje zamjenik Općinskog načelnika D. Odobašić.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba za 2017. godinu , odnosno za razdoblje
od 01.01. do 30.06.2017. godine temelji se na odredbi članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine
broj: 87/08, 136/12 i 15/15) i dostavlja se Općinskom vijeću do 15. Rujna.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastoji se od općeg i posebnog djela. Opći dio od prihoda i
rashoda i računa financiranja, a posebni dio od izvještaja po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj
klasifikaciji.
Prihodi od poslovanja izvršeni su 2.342.985,48 kn.
Rashodi poslovanja izvršeni su 2.107.846,71 kn.
Za navedeno razdoblje ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 235.138,77 kn
Nakon uvodno obrazloženja, predsjednica otvara raspravu.
Kako rasprave nije bilo, daje se na glasanje Izvršenje polugodišnjeg obračuna Proračuna
Općine Gornja Vrba od 01.01. do 30.06.2017. godine, te nakon provedenog glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 13 glasova ZA Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba donijelo:
Odluku o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za
2017. godinu;
Točka 2
Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za period 1.1.2017-30.6.2017. g dostavljeno
uz poziv na sjednicu.
Uvodne napomene daje zamjenik općinskog načelnika D. Odobašić.
Kako nije bilo rasprave po navedenoj točki, predsjednica vijeća daje na usvajanje predloženu
točku dnevnog reda, te nakon provedenog glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 13
glasova ZA Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba prihvatilo:
Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba za period 1.1.2017-30.6.2017. g.
Točka 3.

Prijedlog Odluke vijećnicima dostavljen uz poziv na sjednicu.
Zamjenik načelnika D. Odobašić pojašnjava da je zbog sastava saziva vijeća, u kojem su izabrane žene
kao podzastupljen spol, došlo do izmjene u visini sredstava koja se dodjeljuju političkim strankama.
Nakon toga, bez rasprave, uz prihvaćene primjedbe na dio teksta koji treba izbaciti iz odluke, pristupa se
glasovanju i konstatira da je jednoglasno sa 13 glasova ZA Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba 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.
Točka 4.
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja dostavljen vijećnicima poštom uz poziv na sjednicu.
Zamjenik načelnika D. Odobašić upoznaje vijećnike da je zakup zemljišta po ranijim ugovorima istekao,
pa se zbog toga obnavlja natječaj za navedene parcele i jednu novu, koja se nalazi u Donjoj Vrbi.
Vijećnik D. Barbarić pita da li se iz prijava za natječaj mogu isključiti kandidati koji su dužni općini po
bilo kojem osnovu?
Odgovara M. Pavlović da je to sve navedeno u članku 2. Odluke, a vrijedi i za dugovanje po zakupu
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.
Kako nije bilo rasprave po navedenoj točki, predsjednica vijeća daje na usvajanje predloženu
točku dnevnog reda, te nakon provedenog glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 13
glasova ZA Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba donijelo:
- Odluku o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine
Gornja Vrba
Točka 5.
Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za
2017. g. dostavljen članovima vijeća uz poziv na današnju sjednicu.
Obrazloženje za predloženi program daje M. Pavlović, koja upoznaje vijećnike da je zakonska obveza
donošenja programa, kao i namjena korištenja sredstava koja se dobiju od zakupa i prodaje
poljoprivrednog zemljišta.
Obzirom da nije bilo rasprave po predloženoj točki dnevnog reda, pristupa se glasovanju i konstatira, da je
jednoglasno 13 glasova ZA Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba usvojilo:
Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH za 2017. g.;
Točka 6.
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2017. g. kao i Izvješće
načelnika o utrošku sredstava naknade dostavljeno u pisanom obliku.
Obrazloženje za predloženi program i izvješće iznosi M. Pavlović, da je zakonska obveza usvajanja
programa kao i izvješća, obzirom da se sredstva od legalizacije mogu isključivo namjenski trošiti.
Međutim, već sad je evidentno da će prihod biti znatno manji u odnosu na prethodne godine, obzirom da
se broj zahtjeva za legalizaciju znatno smanjio.
Nakon izlaganja, bez rasprave, jednoglasno sa 13 glasova ZA Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba
prihvatilo je:
- Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2017. g., odnosno
- Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. g.
Točka 7.
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini., kao i Izvješće o utrošku sredstava šumskog
doprinosa za 2016. g. dostavljeni vijećnicima poštom.
Obrazloženje za predloženi program, odnosno izvješće, daje M. Pavlović, koja upoznaje vijećnike da je
po prvi put naknada od šumskog doprinosa u većem iznosu uplaćena u proračun općine 2015.godine. Za
tekuću godinu je planirana u navedenom iznosu, ali realizacija je upitna obzirom da se nikad ne zna koja
količina iskorištenja šuma biti ostvarena.
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnik Š. Martinović i zamjenik načelnika D. Odobašić, bez
daljnje rasprave, jednoglasno sa 13 glasova ZA, Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba prihvatilo je:
-Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini., kao i
-Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2016. g.
Točka 8.
Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za financije i proračun vijećnici su dobili uz poziv na sjednicu.

U ime predlagatelja, zamjenik načelnika D. Odobašić, obrazlaže dostavljeni prijedlog uz napomenu da je
jedno prazno mjesto ostavljeno za oporbu.
Vijećnik I. Ereš predlaže za člana navedenog odbora izabere Š. Martinovića.
Bez rasprave, uz navedenu dopunu, predsjednica vijeća daje na glasovanje predloženo imenovanje Odbora
za financije i proračun, te se konstatira da je Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba jednoglasno izabralo:
- Odbor za financije i proračun.
Točka 9.
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva
dostavljen u materijalima za današnju sjednicu.
Predlagatelj općinski načelnik I. Vuleta, obrazlaže razloge stavljanja van snage navedene odluke, ističući
da se nije postigao planirani dogovor o zajedničkom komunalnom redarstvu sa Općinom Sibinj i Općinom
Bukovlje. U narednim mjesecima nastojat će se iznaći zajedničko rješenje s Općinom Sibinj.
Vijećnik Š. Martinović predlaže kao mogućnost da se komunalni redar zaposli samo za potrebe naše
općine, na pola radnog vremena.
Bez daljnje rasprave, predsjednica vijeća daje na glasovanje predloženu Odluku, te se konstatira da je
Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba jednoglasno donijelo:
- Odluku o stavljanju van snage Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva.
Zapisnik vodila:
Marica Pavlović

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Renata Lucić

