
 

REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORNJA VRBA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/18-01/3 

URBROJ: 2178/28-02-18-3 

Gornja Vrba, 30.08.2018. god. 

Zapisnik 

 

         o radu 9. sjednice  Općinskog vijeća općine Gornja Vrba  održane 07.06.2018. godine, s 

početkom u 18,00 h u vijećnici općine Gornja Vrba. 

         Sjednici nazočni članovi Općinskog vijeća općine Gornja Vrba: 

DUNJA ODOBAŠIĆ,  JOSIP MARUNICA,  TOMISLAV MARIJIĆ, IVICA EREŠ, 

DRAGAN BARBARIĆ, ANITA MARUŠIĆ,  DRAŽEN ZIRDUM, IRENA TADIĆ,  

RENATA LUCIĆ, ŠIMUN MARTINOVIĆ 

Odsutni: 

ALEN TOLIĆ, DAMIR EMANOVIĆ, MARIJA KURKUTOVIĆ 

       Ostali nazočni: 

Ivan Vuleta, općinski načelnik, Danijel Odobašić, zamjenik općinskog načelnika, Marica 

Pavlović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Dario Jednobrković, voditelj financija, 

Lidija Resanović, tajnica.  

Zapisnik vodi Lidija Resanović. 

Općinski načelnik predlaže nadopunu dnevnog reda donošenjem Odluke o početku 1. faze 

izgradnje svlačione sa tribinama,  te je za navedenu dopunu 8 glasova bili ZA, a 2 

SUZDRŽAN.  

Slijedi usvajanje zapisnika sa 8. Sjednice općinskog vijeća i isti je jednoglasno usvojen. 

Aktualni sat: 

Vijećnik I. Ereš pita da li je planirana kanalizacija u Ul. Ž. Agatića? 

Odgovor daju općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika, da se čeka realizacija 

projekta „Brod 2“. 

Vijećnik R. Lucić pita da li je riješen problem ambulante u G. Vrbi? 

Odgovara općinski načelnik da je proveden natječaj i potpisan ugovor o zakupu, a da stalnog 

liječnika trenutno nema. 

Vijećnik Z. Barbarić postavlja pitanje vezano za nasipanje poljskog puta u Donjoj Vrbi, kao i 

uređenje kanala? 

Odgovara zamjenik D. Odobašić da će provjeriti sa odabranim izvođačem radova, te 

prethodno izvršiti uvid na terenu. 

Nakon što je otvorio sjednicu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba, predsjednica vijeća daje 

na usvajanje predloženi dnevni red, te se za današnju sjednicu utvrđuje slijedeći: 

                                            

                                                  D N E V N I   R E D: 
 

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna  Općine Gornja Vrba za 2017.god., 

2.Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017.godine 

3.Prijedlog Poslovnika općinskog vijeća  Općine Gornja Vrba, 

4.Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na  

    području  Općine Gornja Vrba , 

5.  Prijedlog Odluke o izdavanju službenog glasila Općine Gornja Vrba 

6. Prijedlog Odluke  o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja  



    s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

7. Prijedlog Izmjena Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gornja Vrba, 
8.Prijedlog Odluke o prodaji dionica Općine Gornja Vrba u trgovačkom društvu PEVEC d.d. 

9.Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s  
područja Općine Gornja Vrba u dječjim vrtićima 

10.Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Gornja Vrba u 2017.godini 

11. Ministarstvo uprave: Izmjena granica jedinica lokalne samouprave 
 

     Točka 1 

        Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna  Općine Gornja Vrba za 2017.god., 

dostavljen uz poziv na sjednicu. 

 Predsjednica vijeća daje riječ zamjeniku općinskog načelnika, koji obrazlaže Zakon 

om o proračunu  odredbom članka 110. utvrđena je obveza izvršnog tijela područne 

(regionalne) samouprave da podnese prijedlog godišnjeg obračuna proračuna za proteklu 

godinu predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 01. lipnja tekuće godine. 

Nadalje, odredbom članka 112. Zakona o proračunu, utvrđena je obveza izvršnog tijela da u 

roku od 15 dana nakon što ga donese njegovo predstavničko tijelo, dostavi Ministarstvu 

financija i Državnom uredu za reviziju godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na dan 31.12.2017. godine sveukupno je 

ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.694.806,05 kune koji se odlukom o 

raspodjeli rezultata za 2017. godinu raspoređuje za pokriće manjka prihoda od nefinancijske 

imovine. 

Vijećnik Š. Martinović traži pojašnjenje za nastali višak prihoda, te pita kako će se isti 

utrošiti? Zanima ga da li se iz tih sredstava planira izgradnja tribina, odnosno smatra da se 

navedeni novac može svrsishodnije iskoristiti za komunalnu infrastrukturu, prije svega 

asfaltiranje ulica. 

Općinski načelnik, kao predlagatelj, odgovara na postavljena pitanja odnosno daje pojašnjenja 

koja je zatražio vijećnik, ističući pri tom da se planiraju asfaltiranja Brkićeve, Brodske, Ul. 

Vladimira Nazora, kao i drugih ulica u općini. 

Odbor za financije i proračun je suglasan sa prijedlogom Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna 

Proračuna  Općine Gornja Vrba za 2017.god., 
Bez daljnje rasprave, daje na glasovanje Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna 

Proračuna  Općine Gornja Vrba za 2017.god.,  te se konstatira da isti JEDNOGLASNO  10 sa 

glasova ZA  usvojen. 

                                                              Točka 2. 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017.godine, dostavljen uz poziv na 

sjednicu. 

Zamjenik D. Odobašić ističe da je predložena odluka već obrazložena uz prethodnu točku 

dnevnog reda, tako da nema potrebe za dodatnim izlaganjem. 

Bez daljnje rasprave, daje se na glasovanje Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na 

dan 31.12.2017.godine,  te se konstatira da isti JEDNOGLASNO  10 sa glasova ZA  usvojen. 

 

     Točka 3.  

               Prijedlog Poslovnika općinskog vijeća  Općine Gornja Vrba, dostavljen u materijalima za 

današnju sjednicu. 

M. Pavlović daje pojašnjenje za predloženu odluku, te ističe da se navedena odluka, kao i 

Statut donosi temeljem Zakona o lokalnoj samoupravi. U pravilu, sadrži odredbe koje 

reguliraju rad općinskog vijeća, a jedina bitna razlika, u odnosu na dosad važeći poslovnik, 

je odredba čl. 52. koja predviđa mogućnost dostave materijala za sjednice vijeća 

elektronskim putem. 



Nakon toga, bez rasprave, pristupa se glasovanju o Prijedlogu Poslovnika općinskog vijeća  

Općine Gornja Vrba te se konstatira da isti, JEDNOGLASNO  sa 10 glasova ZA  usvojen. 

 

     Točka 4. 
   Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na  području  Općine 

Gornja Vrba dostavljen u pisanom obliku. 

Zamjenik općinskog načelnika upoznaje vijećnike da se predloženi Program donosi temeljem 

odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je utvrdio obvezu jedinica lokalne 

samouprave da do 09.06. ove godine  usvoje na svojim tijelima nove programe raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem. Predloženim Programom nisu predviđene površine za prodaju, i 

većina zemljišta je u zakupu na 25 godina, odnosno manji dio je na privremenom zakupu. 

Neraspoređeno  je oko 50 ha zemljišta, i nakon usvajanja ovog Programa može se započeti sa 

postupkom raspisivanja natječaja. 

Nakon toga, bez rasprave, daje se na usvajanje Program  raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu RH na području  Općine Gornja Vrba  te se konstatira da je isti, JEDNOGLASNO  sa 

10 glasova ZA  usvojen. 

 

              Točka 5. 

Prijedlog Odluke o izdavanju službenog glasila Općine Gornja Vrba dostavljeno u pisanom 

obliku. 

Zamjenik D. Odobašić obrazlaže potrebu za izdavanjem vlastitog službenog glasila, jer bi se 

na taj način skratilo vrijeme do stupanja na snagu odluka, što nam je bitno za rad. Do sada su 

se sve odluke objavljivale u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije. 

Bez daljnje rasprave, daje se na glasovanje Prijedlog Odluke o  izdavanju službenog glasila 

Općine Gornja Vrba,  te se konstatira da je isti JEDNOGLASNO sa 10 glasova ZA  usvojen. 

 

               Točka 6. 
Prijedlog Odluke  o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama te divljim životinjama dostavljena u materijalima za sjednicu. 
Zamjenik D. Odobašić upoznaje vijećnike da se odluka donosi sukladno zakonskim 

odredbama, s ciljem sprečavanja nekontroliranog razmnožavanja, a smještaj se pokušava 

dogovoriti sa azilom u S. Brodu za više općina. 

Nakon toga, bez rasprave, daje se na usvajanje Odluka  o uvjetima i načinu držanja kućnih 

ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama te se 

konstatira da je ista, većinom glasova  sa 9 glasova ZA  1 SUZDRŽAN usvojena. 

 

     Točka 7.- 8. 

 Prijedlog Izmjena Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gornja Vrba, uz 
 Prijedlog Odluke o prodaji dionica Općine Gornja Vrba u trgovačkom društvu PEVEC d.d. 

dostavljeni vijećnicima u pisanom obliku. 

Pročelnica M. Pavlović obrazlaže dostavljene odluke i predlaže da se o istima zajedno glasa, obzirom 

da su povezane. Naime, imamo ponudu trgovačkog društva PEVEC d.d za kupnju paketa dionica u 

vlasništvu Općine Gornja Vrba, a da bi se iste mogle dati u prodaju treba prethodno promijeniti Plan 

upravljana imovinom Općine Gornja Vrba. 

Nakon kraćeg obrazloženja Općinskog načelnika, pristupa se glasovanju te se konstatira: 

-da je Izmjena Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gornja Vrba 

JEDNOGLASNO sa  10  glasova ZA  usvojena: 

- Odluka o prodaji dionica Općine Gornja Vrba u trgovačkom društvu PEVEC d.d., 

JEDNOGLASNO sa 10  glasova ZA  usvojena: 
 

 



   

                                                  Točka 9. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s  

područja Općine Gornja Vrba u dječjim vrtićima dostavljen uz poziv na sjednicu. 

Zamjenik općinskog načelnika upoznaje vijećnike da se predloženom Odlukom želi dati 

doprinos demografskim mjerama, obzirom na broj dosad upisane djece. 

Vijećnik Š. Martinović postavlja pitanje za samohrane roditelje, odnosno predlaže povećanje 

cenzusa na 7.000,00 kn., 9.000,00 kn., odnosno 11.000,00 kn. 

Nakon kraćeg obrazloženja, daje se na glasovanje predložena Odluka te se konstatira da je ista  

JEDNOGLASNO  sa 10 glasova ZA  usvojena. 

 

     Točka 10. 

Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Gornja Vrba u 2017.godini dostavljeno u 

materijalima za današnju sjednicu i isto se samo prima na znanje, bez glasovanja. 
 

      Točka 11. 
Dopis Ministarstva uprave o Izmjeni granica jedinica lokalne samouprave dostavljen u materijalima za 

sjednicu. 

Zamjenik općinskog načelnika upoznaje vijećnike kako je i zbog čega došlo do izmjena 

katastarskih općina S. Brod, Vrba i Ruščica nakon čega je zatraženo mišljenje nadležnog 

ministarstva. Prema odgovoru, koji je dostavljen vijećnicima, navedena promjena ne utiče na 

promjenu granica općina, nego samo izmjene katastarskih granica. 

Nakon toga zamjenik načelnika je usmeno predložio tekst zaključka, koji je odmah nako toga 

JEDNOGLASNO usvojen. 

 

            Točka 12. 

Prijedlog za donošenje odluke o izgradnji I. faze tribina obrazlaže općinski načelnik, te ističe 

da bi ista iznosila do 500.000,00 kn. 

Zamjenik općinskog načelnika zatim čita tekst Odluke, koja će se dati na glasovanje. 

Vijećnik I. Ereš nije protiv predložene odluke, ali smatra da se moglo i nešto skromnije 

graditi. 

Vijećnik Š. Martinović pita da li je za isti izdana građevinska dozvola? 

Odgovara općinski načelnik da dozvola postoji, jer bez iste se nebi moglo ići u gradnju, i 

može se pogledati u općinskoj upravi. 

Nakon kraćeg obrazloženja, daje se na glasovanje predložena Odluka te se konstatira da je ista  

većinom glasova  sa 6 glasova ZA  4 SUZDRŽAN usvojena. 

 

Dovršeno u 18,50 h 
 

Zapisnik vodila:                                                                     PREDSJEDNICA 

 Lidija Resanović                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                  Renata Lucić 

 

 

 

 
 


