
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORNJA VRBA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/18-01/1 

URBROJ: 2178/28-02-18-2 

Gornja Vrba,  27. ožujka 2018. god. 

Zapisnik 

 

          o radu 8. sjednice  Općinskog vijeća općine Gornja Vrba  održane 27.03.2018. 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. 

Zapisnik vodi Lidija Resanović. 

Nakon što je otvorila sjednicu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba, predsjednica Vijeća daje na 

usvajanje predloženi dnevni red. 

      Općinski načelnik predlaže dopunu dnevnog reda točkom pod rednim brojem 21. Prijedlog 

odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja i pod točkom 22 Prijedlog Odluke 

o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupaka javne nabave 

Prijedlozi za dopunu su usvojeni te je po provedenom glasovanju jednoglasno utvrđen  slijedeći: 
 

                                                             D N E V N I    R E D: 
-  Aktualni sat  

 - Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća 

 

1. Prijedlog  Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Vrba 

2. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom  

       Općine Gornja Vrba za razdoblje 2018-2021 

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba 

4. Prijedlog Odluke o pokretanju I izmjena i dopuna UPU naselja Gornja Vrba 

5. Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2018.godinu 

6. Program utroška naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 

2018.godinu 

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

za 2017.godinu 

8. Program utroška sredstava šumskog  doprinosa za 2018.godinu 

9. Izvješće o utrošku sredstava šumskog  doprinosa  za 2017.godinu 

10. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH za 2018.godinu 

11. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i prenamjene poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH   za 2017.godinu 

12. Program utroška sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

RH za 2018.godinu 



13. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Gornja Vrba u 2017. 

godini 

14. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.07.2017.-31.12.2017.godine 

15. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja 

Vrba za 2017. godinu 

16. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini 

Gornja Vrba za  2017. godinu 

17. Izvješće o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture za djelatnosti  iz  

      članka  22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u općini Gornja Vrba za  2017. godinu 

18.Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području  

      društvenih djelatnosti na području Općine Gornja Vrba za 2017. Godinu 

             19. Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. godini 

             20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u     

                   zakup poslovnih prostorija u vlasništvu  Općine Gornja Vrba 

            21. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja  

           22. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu  

                 postupaka javne nabave 

 
-  Aktualni sat 

 

Dragan Barbarić, pita planira li se u Donjoj Vrbi sanacija mjesnog doma koji je u lošem stanju, te 

sanacija ceste u ulici Željka Kožulja. 

Općinski načelnik odgovara da je za sanaciju ceste u Ulici Željka Kožulja potpisan Ugovor, a za 

radove se čekaju  povoljniji vremenski uvjeti. Što se doma tiče napravljen je projekt energetske 

obnove koji je kandidiran prema Fondu za energetsku obnovu i čekaju se rezultati natječaja.  

Šimun Martinović, pita u kojoj je fazi izgradnja ceste u Brkićevoj ulici, te  je li općina uključena 

u program Zaželi. Također pita u kojem je statusu izgradnja Firove ulice. 

Danijel Odobašić, odgovara da je u tijeku provedba postupka javne nabave za izgradnju ceste u 

Brkićevoj ulici. Izrađena je projektna dokumentacija koja je dostavljena Ministarstvu na provjeru. 

Čeka se njihova odluka.  

Općinski načelnik, vezano za  program Zaželi odgovara da smo uključeni sa dvije strane, 

odnosno preko Crvenog križa i LAG-a.  Zamolio je pomoć vijećnika da se utvrde korisnici ovog 

programa. Pomoć mogu koristiti starije osobe, samačka starija domaćinstva i bolesne osobe. 

Rok za nastavak radova je 29. ožujak kad će biti pravomoćna izmjena građevinske dozvole. 

Asfaltirati će se do suženja ulice što će se moći raditi tek po donošenju Izmjena i dopuna UPU 

naselja Gornja Vrba. Naime isti nije usklađen s PPU općine i ne predviđa mogućnost izgradnje 

ceste uže od 5 metara ukoliko je takvo stanje na terenu. Na području općine ima puno ulica koje 

nemaju širinu 5m i ne mogu se raditi dok se ne izmjeni UPU Gornje Vrbe. Pojašnjava da je 

projekt rađen prema satelitskim snimkama koje su pokazivale dovoljnu širinu, no na terenu se 

kod utvrđivanja međa utvrdilo odstupanje, te se zbog toga morala mijenjati građevinska dozvola. 

Šimun Martinović pita je li kanalizacija dobila uporabnu dozvolu i koje su mogućnosti 

priključenja. 

Općinski načelnik odgovara da je kanalizacija dobila Uporabnu dozvolu, te da se veći dio naselja 

Gornja Vrba može priključiti. Za preostali dio naselja priključenje će biti moguće kad se riješi 

problem trafostanice. Načelnik je spomenu mogućnost da se u projekt BROD 2 uključi 

sufinanciranje  izgradnje priključaka u iznosu do 70%. Obzirom da cijena priključka ovisi o 

udaljenosti od mreže, mišljenja je da se iznos koji ostane za naplatu podijeli ravnomjerno među 

svim korisnicima. 

Danijel Odobašić, izvijestio je vijećnike da je u tijeku provedba postupka nepotpunog izvlaštenja 

za otprilike 40 čestica ukoliko se ne sklopi pravo služnosti. Plan provedbe projekta BROD 2 je 

2020. godina. 

Anita Marušić, pita za grijanje u sali koje nije zadovoljavajuće. 

Općinski načelnik, odgovara da je zatražena ponuda za stavljanje radijatora ispod prozora čime bi 

problem s grijanjem bio riješen. 



Obzirom nije bilo više pitanja sjednica je nastavljena prema utvrđenom dnevnom redu. 

 
- Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća 

 

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 

   
TOČKA 1. Prijedlog  Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Vrba 

 

Prijedlog  Odluke o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Vrba dostavljen 

je vijećnicima uz poziva za sjednicu 

Uvodno obrazloženje daje Danijel Odobašić, navodeći da je donesena inicijalna Odluka o pokretanju 

postupka izmjena i dopuna PPU općine koji se mora uskladiti s planom višeg reda. Odabran je Zavod za 

prostorno planiranje Osijek koji su dostavili Prijedlog odluke na uvid.  

Šimun Martinović, pita koji je razlog da se tako širok dio oko igrališta uključi u sportsko rekreaconi 

centar. Postoji li kakav plan za izgradnju sportskih objekata. Što je s k.č.br. 111. 

Općinski načelnik, planom se predviđa veća površina za sportske sadržaje. Postoji projekt za izgradnju 

tribine s klupskim prostorijama, a da se izbjegnu stalne promjene PPU-a predviđen je veći prostor kako bi 

se ubuduće omogućilo proširenje sportskih sadržaja. Većina tog zemljišta je u vlasništvu općine. K.č.br. 

111 uključena je u građevinsku zonu. 

Tomislav  Marijić, pita što će biti sa zakupom te čestice. 

Marija Kurkutović pita ima li promjena građevinske zone u Donjoj Vrbi. 

Općinski načelnik odgovara da je planirano proširenje građevinske zone iza JANAF-a. 

Nakon provedene rasprave predsjednica Općinskog vijeća stavlja na usvajanje Prijedlog odluke, te po 

provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo: 

 

- Odluku o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Vrba  

 

TOČKA 2.Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom  

     Općine Gornja Vrba za razdoblje 2018-2021. 

 

Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Gornja Vrba za 

razdoblje 2018-2021.dostavljen je vijećnicima uz poziv na sjednicu. 

Uvodno obrazloženje daje Danijel Odobašić navodeći da je prošle godine Ured za reviziju prilikom 

kontrole upravljanja  imovinom općine naložio donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom 

Općine Gornja Vrba za razdoblje 2018-2021. Ovom Odlukom općina ispunjava svoju zakonsku obvezu 

Pitanja nije bilo, te predsjednica Općinskog vijeća stavlja na usvajanje Prijedlog odluke, te po provedenom 

glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo: 

 

- Odluku o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom  

      Općine Gornja Vrba za razdoblje 2018-2021. 

 

TOČKA 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba 

 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba dostavljen je 

vijećnicima uz poziv na sjednicu. 

Uvodno obrazloženje daje Danijel Odobašić navodeći da se Plan gospodarenjem otpadom mora uskladiti 

sa zakonskim odredbama kako bi se mogli kandidirati na najavljeni natječaj za nabavku spremnika za 

odvojeno prikupljanje otpada.  Posebno je naglasio da je u odluku uvedena odredba o sklopljenom 

Ugovoru s Beckerom za korištenje reciklažnog dvorišta. 

Pitanja nije bilo, te predsjednica Općinskog vijeća stavlja na usvajanje Prijedlog odluke, te po provedenom 

glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo: 

- Odluku o izmjeni i dopuni Plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba 

 

 

 

 

 



TOČKA 4.Prijedlog Odluke o pokretanju  izmjena i dopuna UPU naselja Gornja Vrba 

 

Prijedlog Odluke o pokretanju  izmjena i dopuna UPU naselja Gornja Vrba  dostavljen je vijećnicima uz 

poziv na sjednicu. 

Općinski načelnik uvodno obrazlaže da se izmjene i dopune UPU-a naselja Gornja Vrba rade iz već 

spomenutog razloga nedovoljne širine kolnika u Firovoj ulici,  da bi se ubuduće mogle graditi ceste prema 

postojećem stanju na terenu. Nadalje, treba odrediti maksimalni postotak izgrađenosti čestice, umjesto 

dosadašnje odredbe u kvadraturi što je nelogično, posebno u slučaju većih čestica. 

Dragan Barbarić, pita iz kojeg je razloga dolazila policija u Firovu ulicu i je li istina da se priprema tužba 

protiv općine. 

Općinski načelnik, odgovara da je policija dolazila zbog prijave građana, a za pokretanje tužbe nema 

oštećenih. Oni koji su prijavili policiji niti ne graniče sa suženim dijelom ulice. 

Nakon provedene rasprave, predsjednica Općinskog vijeća daje na usvajanje Prijedlog odluke, te se po 

glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće većinom glasova (12 ZA, 1 SUZDRŽAN) donijelo: 

 

- Odluku o pokretanju  izmjena i dopuna UPU naselja Gornja Vrba 

 

TOČKA 5. Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2018.godinu 

 

Prijedlozi za dodijelu općinskih priznanja dostavljeni su vijećnicima uz poziv za sjednicu. Na samoj 

sjednici nije bilo dopuna, te se glasovalo o ranije dostavljenim prijedlozima.  Tako je za nagradu za 

životno djelo predložen Šimo Odobašić – Šimica, za dodjelu plakete „Grb općine Gornja Vrba“ predložen 

je Ivan Primorac, a za Povelju općine Gornja Vrba predložen je Taekwondo klub Škorpion. 

Po provedenom glasovanju predsjednica Općinskog vijeća konstatirala je da su svi pijedlozi jednoglasno 

usvojeni. Općinsko vijeće donijelo je: 

 

- Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2018.godinu 

 

TOČKA 6. Program utroška naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 

2018.godinu 

TOČKA 7. Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

za 2017.godinu 

TOČKA 8. Program utroška sredstava šumskog  doprinosa za 2018.godinu 

TOČKA 9. Izvješće o utrošku sredstava šumskog  doprinosa  za 2017.godinu 

TOČKA 10. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH za 2018.godinu 

TOČKA 11. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i prenamjene poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH   za 2017.godinu 

TOČKA 12. Program utroška sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

RH za 2018.godinu 

 

Zamjenik Općinskog načelnika predlaže da se o naprijed navedenim točkama provede objedinjena 

rasprava. Donošenje navedenih programa propisano je Zakonom, prema kojem se donosi program utroška 

pojedinih namjenskih prihoda tijekom proračunske godine u skladu s planom Proračuna, a isto tako i 

izvješće o utrošenim sredstvima pojedinih prihoda u protekloj godini. Prijedlozi navedenih programa, 

odnosno izvješća dostavljeni su u pisanom obliku vijećnicima uz poziv za sjednicu. 

 

Nakon kraće rasprave pristupilo se glasovanju po pojedinim točkama. 

 

Točka 6.  Predsjednica Općinskog vijeća daje na usvajanje Program utroška naknada za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.godinu, te se po provedenom glasovanju konstatira da je 

Općinsko vijeće jednoglasno donijelo: 

 

- Program utroška naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.godinu 

 



Točka 7. Predsjednica Općinskog vijeća daje na usvajanje Izvješće o utrošku sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017.godinu, te se po provedenom glasovanju 

konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo: 

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

 2017.godinu 

 

Točka 8. Predsjednica Općinskog vijeća daje na usvajanje Program utroška sredstava šumskog  doprinosa 

za 2018.godinu, te se po provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo: 

- Program utroška sredstava šumskog  doprinosa za 2018.godinu 

 

Točka 9. Predsjednica Općinskog vijeća daje na usvajanje Izvješće o utrošku sredstava šumskog  

doprinosa  za 2017.godinu te se po provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno 

donijelo: 

- Izvješće o utrošku sredstava šumskog  doprinosa  za 2017.godinu 

-  

Točka 10.  Predsjednica Općinskog vijeća daje na usvajanje Program utroška sredstava ostvarenih od 

prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018.godinu te se po provedenom 

glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo: 

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

RH za 2018.godinu 

-  

Točka 11. Predsjednica Općinskog vijeća daje na usvajanje Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od 

prodaje, zakupa i prenamjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH   za 2017.godinu te se po 

provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo: 

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

vlasništvu RH   za 2017.godinu 

 
Točka 12. Predsjednica Općinskog vijeća daje na usvajanje Program utroška sredstava od naknade za 

prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018.godinu te se po provedenom glasovanju 

konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo: 

- Program utroška sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

za 2018.godinu 

 
TOČKA 13. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Gornja Vrba u 2017. 

godini 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Gornja Vrba u 2017. godini 

dostavljeno je u pisanom obliku uz poziv na sjednicu. 

Uvodno obrazloženje daje Danijel Odobašić. Prošle godine donesen je Plan gospodarenja otpadom , te se 

u skladu sa Zakonom mora usvojiti izvješće o provedbi istog. Podaci su dobiveni od poduzeća Jakob 

Becker. 

Pitanja nije bilo. Predsjednica Općinskog vijeća daje na usvajanje predmetno Izvješće, te  po provedenom 

glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo 

 

- Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Gornja 

Vrba u 2017. godini 

 
TOČKA 14. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.07.2017.-31.12.2017.godine 

 
Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.07.2017.-31.12.2017.godine dostavljeno je 

vijećnicima u pisanom obliku uz poziv na sjednicu.  

Općinski načelnik, Ivan Vuleta ukratko obrazlaže Izvješće.  

Pitanja nije bilo. Predsjednica Općinskog vijeća daje na usvajanje predmetno Izvješće, te  po provedenom 

glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće većinom glasova (8 ZA, 5 SUZDRŽANIH) donijelo 

- Odluku o usvajanju Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.07.2017.-

31.12.2017.godine 

 



TOČKA 15. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine 

Gornja Vrba za 2017. godinu 

TOČKA 16. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini 

Gornja Vrba za  2017. godinu 

TOČKA 17. Izvješće o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture za djelatnosti  iz  

      članka  22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u općini Gornja Vrba za  2017. godinu 

TOČKA 18. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području  

      društvenih djelatnosti na području Općine Gornja Vrba za 2017. godinu 

 

Navedena Izvješća dostavljena su vijećnicima u pisanom obliku uz poziv na sjednicu. 

Zamjenik načelnika, Danijel Odobašić predlaže da se provede objedinjena rasprava od 15. do 18. točke 

dnevnog reda. Ukratko obrazlaže da se radi o izvješćima o provedbi Programa koja je usvojilo Općinsko 

vijeće. Navode se aktivnosti koje su u skladu s programima izvršene, a u skladu s izvršenim Proračunom 

za 2017. godinu. 

Šimun Martinović, pita hoće li se nastaviti gradnja pješačkog prijelaza preko pruge. 

Općinski načelnik, odgovara da se radovi neće nastaviti dok se ne bude radila kompletna rekonstrukcija 

pružnog prijelaza. 

Dragan Barbarić, pita mogu li se u Programu socijalne skrbi dodati teško bolesni građani i invalidi. 

Općinski načelnik, odgovara da zahtjev za pomoć mogu zatražiti svi koji ispunjavaju uvjete uz dokaz o 

prihodima . 

 

Pitanja više nije bilo, te predsjednica Općinskog vijeća, Renata Lucić daje na usvajanje izvješća prema 

utvrđenom dnevnom redu. 

 

Točka 15. Predsjednica Općinskog vijeća daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i 

zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba za 2017. godinu te se po provedenom glasovanju 

konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo: 

 

- Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja 

Vrba za 2017. godinu 

 
Točka 16. Predsjednica Općinskog vijeća daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Gornja Vrba za  2017. godinu , te se po provedenom 

glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo: 

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini 

Gornja Vrba za  2017. godinu 

 

Točka 17. Predsjednica Općinskog vijeća daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa održavanja  

komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka  22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u općini 

Gornja Vrba za  2017. godinu , te se po provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće 

jednoglasno donijelo: 

- Izvješće o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture za djelatnosti  iz  

      članka  22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u općini Gornja Vrba za  2017. godinu 

 

 

Točka 18. Predsjednica Općinskog vijeća daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba i 

potrebnih sredstava u području  društvenih djelatnosti na području Općine Gornja Vrba za 2017. godinu,  

te se po provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo: 

 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području  

društvenih djelatnosti na području Općine Gornja Vrba za 2017. godinu 

 

 

TOČKA 19. Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. godini 

 

Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. godini dostavljeno je vijećnicima u pisanom 

obliku uz poziv za sjednicu. 



Općinski načelnik uvodno obrazlaže da je donošenje godišnjeg izvješća zakonska obveza. Posebno je 

napomenuo da poljoprivrednog redara nemamo. 

Pitanja nije bilo. Predsjednica Općinskog vijeća daje na usvajanje predmetno Izvješće, te po provedenom 

glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo: 

- Odluku o usvajanju Godišnjeg izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. godini 

 

TOČKA 20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u     

                     zakup poslovnih prostorija u vlasništvu  Općine Gornja Vrba  

 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih 

prostorija u vlasništvu  Općine Gornja Vrba dostavljen je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za 

sjednicu. 

Uvodno obrazloženje daje Općinski načelnik, navodeći da se  izmjena Odluke radi zbog utvrđene visine 

najma ambulante, koja se s početnih 1.500,00 kn umanjuje na 350,00 kn mjesečno. Cilj je da Dom 

zdravlja preuzme ambulantu kako bi se riješio problem obiteljskog liječnika. Po donošenju odluke raspisat 

će se novi natječaj. 

Pitanja nije bilo. Predsjednica Općinskog vijeća daje na usvajanje prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 

Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu  Općine 

Gornja Vrbi, te po provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo: 

- Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u     

             zakup poslovnih prostorija u vlasništvu  Općine Gornja Vrba 

 

TOČKA 21. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja  

 

Općinski načelnik uvodno obrazlaže da Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja čini 5 članova 

od kojih su tri iz Općinskog vijeća. Dva člana su iz područja društvenih djelatnosti koja se ne bi 

mijenjala a to su Mijo Stojanac i Stjepan Odobašić. Predloženi su : 

1. Dražen Zirdum 

2. Alen Tolić 

3. Dragan Barbarić 

Drugih prijedloga nije bilo, te predsjednica Općinskog vijeća daje na usvajanje Prijedlog odluke o 

imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja. Po provedenom glasovanju konstatira da je 

izneseni prijedlog za članove Povjerenstva jednoglasno usvojen i da je Općinsko vijeće donijelo: 

- Odluku o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja 
 

TOČKA 22. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju povjerenstva za   

provedbu postupaka javne nabave 

 

Općinski načelnik predlaže promjenu člana Povjerenstva za javnu nabavu. Naime dosadašnja 

članica Dunja Odobašić nije u mogućnosti sudjelovati u postupku obzirom se u međuvremenu 

zaposlila, te umjesto nje predlaže Tomislava Marijića. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen, te predsjednica Općinskog vijeća konstatira da je Općinsko 

vijeće jednoglasno donijelo: 

-  Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju povjerenstva za   provedbu postupaka    

 javne  nabave 

 

 

Sjednica je zaključena u 19,00 sati  

 

 

Zapisnik vodila:                                                                          PREDSJEDNICA 

Lidija Resanović                                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                       Renata Lucić 

 


