
 

REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORNJA VRBA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/17-01/8 

UR. BROJ: 2178/28-02-17-3 

Gornja Vrba, 22.12.2017. god. 

Zapisnik 

 

         o radu 6. sjednice  Općinskog vijeća općine Gornja Vrba  održane 21.12.2017. 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,  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. 

Vijećnik R. Lucić pita ko je i po kojim kriterijima dobivao božićnicu od općine? 

Odgovor daje općinski načelnik koji iznosi podatke o broju i uvjetima za isplatu božićnica. 

Vijećnik J. Marunica pita u kojoj je fazi obnova Stare pošte? 

Odgovara načelnik da je zgrada završena i već su uručeni ključevi sportskom klubu 

„Škorpion“ za korištenje iste. 

      Nakon što je otvorio sjednicu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba i prozivanjem 

utvrdio kvorum, predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje Zapisnik o radu  5.  sjednice 

Općinskog vijeća. 

      Na zapisnik nije bilo primjedbi, te je isti sa12 glasova ZA 1 SUZDRŽAN usvojen. 

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

2020.godinu 

     Odluka o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za 2018.godinu 

 2.Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2018. godinu; 

3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba  

   za 2018. godinu; 

4.  Program javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području  

    Općine Gornja Vrba za 2018. godinu; 

 5.Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba za 2018. 

godinu; 

6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u  

Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 2018. Godinu 

7. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Gornja Vrba  

8. Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Gornja Vrba u 2017.g. 



9. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje za 2018. – 2020.g. 

 

     Točka 1 

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

2020.godinu        

 Predsjednica vijeća daje riječ zamjeniku općinskog načelnika, koji ističe da su materijali za 

ovu točku dnevnog reda blagovremeno, sukladno zakonskom roku, dostavljeni vijećnicima.  

Nakon toga, obrazlaže planirani Proračuna za 2018. godinu, ističući da je u tijeku sastavljanja 

prijedloga proračuna u proceduri bio novi Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave. 

Po projekcijama istog, jedinice lokalne samouprave bi trebale dobiti više sredstava, tako da je 

skoro izvjesno da će uskoro biti rebalans Proračuna. Ono što je bilo izvjesno je već uvršteno u 

prijedlog, najveće razlike će biti na poziciji tekućih pomoći.  

        Nakon uvodnog obrazloženja, predsjednica vijeća čita blagovremeno dostavljeni 

amandman HDZ-a.  

Odbor za financije i proračun je suglasan da se amandman raspravi u redovnoj proceduri 

Općinski načelnik, kao predlagatelj Proračuna izjašnjava da se isti ne mogu prihvatiti, iz 

razloga što su sredstva za izgradnju tribina namjenska i kao takva se ne mogu utrošiti za 

namjene predložene amandmanom. Za izgradnju i održavanje vrtića bi nam trebalo pola 

Proračuna, a boravak djece u vrtiću se već sufinancira, o sufinanciranju nabave udžbenika se 

može raspravljati a isti bi bio prema socijalnom cenzusu. Nogostupi odnosno asfaltiranje ulica 

će ići sukladno prilivu sredstava i prihvaćenim programima gradnje.  

Vijećnik Š. Martinović traži pojašnjenje za pozicije br. 59 (prihvatilište za pse) i 95 

(pomoć trgovačkim društvima) kao i informaciju kakva je bila naplata komunalne 

naknade? 

D. Odobašić odgovara da su planirana  sredstva na pozicijama 59. i 95. zakonska obveza, a 

naplata komunalne naknade je dobra i bit će ostvarena blizu planiranog iznosa. 

Vijećnik I. Ereš pita ako projekat tribina ne prođe u program EU,  da li će se one graditi iz 

sredstava Proračuna općine?  

Odgovor daje općinski načelnik da će u tom slučaju investicija ovisiti o prilivu vlastitih          

sredstava u Proračun. 

Bez daljnje rasprave, daje se na glasovanje dostavljeni amandman, te se konstatira da isti 

sa 5 glasova ZA i 8 PROTIV nije usvojen. 

Zatim se daje na glasovanje Prijedlog  Proračuna Općine Gornja Vrba za 2018.godinu sa 

projekcijom za 2019-2020.godinu, te je isti većinom glasova 8 ZA i 5 PROTIV usvojen.       

    Istim brojem glasova usvojena i Odluka o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za   

2018.godinu, kao zakonska obveza i sastavni dio Proračuna. 

 

     Točka 2.  

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2018. godinu, dostavljen uz poziv na 

sjednicu. 

Zamjenik načelnika ističe da svi  programi koji su na dnevnom redu sjednice proizlaze iz 

Proračuna i predlaže da se otvara rasprava jedino ukoliko ima pitanja po predloženim 

materijalima. 

Nakon toga, bez rasprave, pristupa se glasovanju te se konstatira da isti većinom glasova 8 

ZA i 5 PROTIV usvojen 

     Točka 3. 

  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba  

   za 2018. Godinu dostavljen u materijalima za sjednicu. 



  Bez rasprave, pristupa se glasovanju te se konstatira da isti većinom glasova 8 ZA i 5 

PROTIV usvojen 

 

     Točka 4. 

    Program javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području  

    Općine Gornja Vrba za 2018. godinu dostavljen uz poziv na sjednicu. 

Zamjenik općinskog načelnika ističe da je u pripremi materijala se potkrala greška vezano za 

naziv stranaka, o čemu upoznaje vijećnike. 

Bez rasprave, pristupa se glasovanju te se konstatira da isti JEDNOGLASNO  13 glasova ZA  

usvojen. 

                                                         Točka 5. 

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba za 2018. godinu 

dostavljen uz poziv na sjednicu. 

Zamjenik načelnika predlaže da se u program doda stavka “pomoć za sufinanciranje nabave 

udžbenika učenika osnovnih škola“ što je od strane predlagatelja prihvaćeno. 

Nakon toga, bez rasprave, pristupa se glasovanju te se konstatira da isti JEDNOGLASNO  13 

glasova ZA  usvojen. 

     Točka 6. 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u  Općinskom 

vijeću Općine Gornja Vrba za 2018. godinu dostavljen uz poziv na sjednicu. 

Zamjenik načelnika objašnjava način raspodjele sredstava za političke stranke i razloge za 

uvećanje od 10% za političke stranke koje imaju pripadnice podzastupljenog spola.  

Nakon toga, bez rasprave, pristupa se glasovanju te se konstatira da ista JEDNOGLASNO  13 

glasova ZA  usvojena 

Točka 7. 

Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Gornja Vrba dostavljen uz poziv na sjednicu. 

M. Pavlović pojašnjava da se Odluka predlaže iz razloga što nije usvojen Zakon o porezu na 

nekretnine, zbog kojeg se odluka morala usklađivati.  

Nakon toga, bez rasprave, pristupa se glasovanju te se konstatira da ista JEDNOGLASNO  13 

glasova ZA  usvojena 

     Točka 8.i 9. 

Po prijedlogu Općinskog načelnika spajaju se zadnje dvije točke obzirom da su sadržajno 

povezane, te ih ujedno obrazlaže ističući dase radi o zakonskoj obvezi, temeljem koje se na 

kraju svake godine, usvajaju godišnji plan i Analiza stanja sustava civilne zaštite. 

Bez daljnje rasprave, pristupa se glasovanju te se konstatira da su iste JEDNOGLASNO  13 

glasova ZA  usvojene. 

 
  Zapisnik vodila:                                                                     PREDSJEDNICA 

 Marica Pavlović                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                  Renata Lucić 

 


