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25. POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE GORNJA VRBA ZA RAZDOBLJE OD
01.01. DO 30.06. 2020. GODINE
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine” br. 87/08, 136/12, 15/15), članka 15.
Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaja o izvršenju proračuna („Narodne novine“ 24/13,
102/17, 01/20) i članka 29. Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” br. 01/18.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 21.sjednici održanoj 24.rujna
2020.godine, donijelo je:

Polugodišnji obračun Proračuna
općine Gornja Vrba za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020.godine
I.
U Proračunu općine Gornja Vrba u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020.godine
ostvareni su prihodi u iznosu 3.678.604,18 kuna.
II.
Rashodi utvrđeni prema pozicijama Proračuna u izvještajnom razdoblju izvršeni su u
ukupnom iznosu 3.481.852,18 kuna.
III.
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda daje manjak prihoda:
Ostvareni prihodi od 01.01. – 30.06.2020.godine:
Izvršeni rashodi od 01.01. – 30.06.2020.godine:
Višak prihoda :

3.678.604,18 kn
3.481.852,18 kn
196.752,00 kn

IV.
Stanje žiro-računa Proračuna broj 2491005-1856900007 (CREDO BANKA d.d.) na
dan 01.01.2020. godine je 684.488,28 kn.
Stanje žiro-računa Proračuna broj 2491005-1856900007 (CREDO BANKA d.d.) na
dan 30.06.2020. godine je 684.488,28 kn.
Stanje žiro-računa Proračuna broj HR61 23400091856900007 (Privredna banka
Zagreb d.d.) na dan 01.01.2020. godine je 2.348.898,21 kn.
Stanje žiro-računa Proračuna broj HR61 23400091856900007 (Privredna banka
Zagreb d.d.) na dan 30.06.2020. godine je 1.894.143,46 kn.
Stanje novčanih sredstava u blagajni na dan 30.06.2020.god. iznosi 73,04 kuna.
V.
Stanje potraživanja na dan 30.06.2020.godine iznosi 1.321.779,64 kn, a obuhvaćaju:
a) Potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 1.231.946,35 kn čine:
- potraživanja za poreze – 759.359,52 kn;
- potraživanja za prihode od imovine – 359.629,67 kn;
- potraživanja za prihode po posebnim propisima – 103.332,16 kn;
- potraživanja za prihode od prodaje pruženih usluga (Hrv.vode) – 9.625,00 kn;
Ispravak vrijednosti potraživanja temeljem članka 37.a Pravilnika o PRiRP – 825.459,98
kn.
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b) Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 89.833,29 kn čine potraživanja
po ugovoru o prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta.
VI.
Na dan 30.06.2020.g. evidentirane su dospjele kratkoročne obveze u iznosu
200.496,80 kn, a odnose se na:
a) Obveze za rashode poslovanja u iznosu 194.246,80 kuna čine:
- obveze za zaposlene – 46.424,79 kuna;
- obveze za materijalne rashode – 7.773,86 kuna;
- ostale tekuće obveze – 140.048,15 kuna.
b) Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 6.250,00 kuna.
1. OPĆI DIO
VII.
Izvršenje bilančnog dijela prihoda i rashoda Proračuna općine Gornja Vrba u
razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020.godine daje se u Usporednom tabličnom pregledu
planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka Proračuna za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2020.godine i čini sastavni dio Polugodišnjeg obračuna Proračuna
općine Gornja Vrba za 2020.godinu.

2. POSEBNI DIO
VIII.
Posebni dio Polugodišnjeg obračuna u okviru bilance izvršenja Proračuna, sadrži
rashode izvršene po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.
3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA
I KAPITALA
IX.
Općina Gornja Vrba se u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020.godine nije
zaduživala na domaćem ili stranom tržištu novca i kapitala.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
X.
U Proračunu općine Gornja Vrba za 2020.godinu nisu planirana sredstva proračunske
zalihe.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA
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XI.
VRSTA
INSTRUMENTA

SUBJEKT
(IZDAVATELJ
INSTRUMENTA)

06.09.2019.

Bjanko
zadužnica

Općina
Gornja Vrba

2.

06.09.2019.

Bjanko
zadužnica

Općina
Gornja Vrba

3.

06.09.2019.

Bjanko
zadužnica

Općina
Gornja Vrba

4.

09.12.2019.

Bjanko
zadužnica

Općina
Gornja Vrba

5.

09.12.2019.

Bjanko
zadužnica

Općina
Gornja Vrba

Red.
br.

Datum
izdavanja

1.

NAMJENA
Prijava na natječaj
Min. regionalnog
razvoja
Prijava na natječaj
Min. regionalnog
razvoja
Prijava na natječaj
Min. regionalnog
razvoja
Prijava na natječaj
Min. regionalnog
razvoja
Prijava na natječaj
Min. regionalnog
razvoja
UKUPNO

IZNOS

NAPOMENA

100.000,00 kn

Jamstvo po
ugovoru

100.000,00 kn

Jamstvo po
ugovoru

100.000,00 kn

Jamstvo po
ugovoru

100.000,00 kn

50.000,00 kn

Jamstvo za
uredno plaćanje
po ugovoru
Jamstvo za
uredno plaćanje
po ugovoru

450.000,00 kn

Općina Gornja Vrba u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020.godine nije davala
zajmove i nema evidentirana dana državna jamstva.

XII.
Polugodišnji obračun Proračuna općine Gornja Vrba za razdoblje od 01. siječnja do
30. lipnja 2020.godine zajedno s Usporednim tabličnim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Proračuna u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja
2020.godine bit će objavljen u «Službenim novinama Općine Gornja Vrba» i na Internet
stranici Općine Gornja Vrba.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA

POTPREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dražen Zirdum

KLASA: 400-08/20-01/04
URBROJ: 2178/28-02-20-2
Gornja Vrba, 24.rujna 2020.godine
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Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka rashoda i izdataka uz Polugodišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za razdoblje
od 01.siječnja – 30.lipnja 2020.godine
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba usvojilo je Proračun za 2020. godinu 19.prosinca
2019.godine u ukupnom iznosu 16.126.000,00 kn. Tijekom prvih šest mjeseci 2020.godine
30.lipnja 2020.godine donesene su Prve izmjene i dopune Proračuna za 2020.godinu.
Izmjenama i dopunama Proračun je smanjen za 678.500,00 kn i iznosi 15.447.500,00 kn.

A. OPĆI DIO PRORAČUNA
I. OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA
U proračunu općine Gornja Vrba u razdoblju od 01.01. – 30.06.2020. godine ostvareno je
3.678.604,18 kuna prihoda.
Prihodi i primici Općine Gornja Vrba su:
1. PRIHODI POSLOVANJA;
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE;
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA.
1. PRIHODI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od 3.678.604,18 kune i čine 24,29%
planiranog.
Prihodi poslovanja su:
Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 2.522.783,43 kuna, što je za 8,08% manje
u odnosu na prošlu godinu i 54,88% planiranog.
Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 2.426.523,03 kuna i na razini je planiranog.
Najveći dio prihoda od poreza su sredstva fiskalnog izravnanja koja prema Zakonu o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br.
127/17) ostvaruju općine, gradove i županije čiji je kapacitet ostvarenih poreznih prihoda
manji od referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda. Općina Gornja Vrba je
u ovom periodu ostvarila pravo na 1.447.619,97 kuna sredstava fiskalnog izravnanja.
Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 79.007,05 kuna, a odnosi se na porez na promet
nekretnina što prema novom Zakonu o porezu na promet nekretnina („Narodne
novine“115/16) koji je na snazi od 01.01.2017.godine u punom iznosu pripada Jedinici
lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi.
Porezi na robu i usluge su porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na
tvrtku odnosno naziv tvrtke, a koji su prihodi uvedeni općinskom odlukom o porezima.
Porez na promet ostvaren je u iznosu 17.253,35 kn, porez na tvrtku ostvaren je u iznosu
1.199,84 kn. Obzirom je ukinut porez na tvrtku, a potraživanja iz ranijih godina nisu
naplaćena još se vrše uplate. Naplatu navedenih poreza za Općinu Gornja Vrba vrši Porezna
uprava Slavonski Brod.
Pomoći obuhvaćaju: tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna, tekuće i kapitalne
pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a ostvarene su u iznosu od
701.921,84 kuna.
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Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(„Narodne novine“ br. 127/17) jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
utvrđeno je pravo na isplatu kompenzacijskih pomoći. U 2020.godini pomoć se isplaćuje
JLP(R)S za svako tromjesečje i za izvještajno razdoblje primljena je pomoć u iznosu od
96.392,46 kuna. U iznosu od 605.529,38 kuna primljena je 2.rata kapitalne pomoći za projekt
izgradnje Brkićeve ulice u Gornjoj Vrbi koji se u 100% iznosu financirao iz sredstava
Državnog proračuna (15%) i temeljem prijenosa EU sredstava (85%).
Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i prihode od ne financijske
imovine, a ostvareni su u iznosu od 218.086,06 kuna i za 16,80% su niži u odnosu na
izvještajno razdoblje prošle godine. U odnosu na planirano ostvareno je 27,73% prihoda.
Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 3.342,05 kuna što je za 141,52% više u
odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine i 15,97% planiranog, a sastoji se od kamate na
depozite po viđenju, te prihode od zateznih kamata koje su naplaćene u postupcima ovrhe za
naplatu potraživanja.
Prihodi od nefinancijske imovine dijele se na naknade za koncesije, prihode od zakupa i
iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine i ostale prihode, a
ostvareni su u iznosu od 214.732,46 kuna.
Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 9.508,07 kuna, a obuhvaćaju uplatu sredstava
ostvarenih od poduzeća JAKOB BECKER d.o.o. na ime naknade za koncesiju po ugovoru o
obavljanju komunalne djelatnosti odvoza i zbrinjavanja komunalnog.
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine su u okviru planiranog, a obuhvaćaju: prihode od
zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u iznosu 146.262,48 kn koji su viši u odnosu na
prethodnu godinu iz razloga bolje naplate dospjelih potraživanja; prihode od zakupa zemljišta
u vlasništvu općine – koji su na razini prošle godine; te prihode od zakupa prostora mjesnih
domova 1.600,00 kuna i poslovnog prostora u vlasništvu općine u iznosu 16.590,00 kn.
Naknada za korištenje nefinancijske imovine je naplaćena u iznosu od 96.426,86 kn i odnosi
se na prihode od naknade za najam plinske mreže od strane poduzeća Brod – plin d.o.o. te
1.987,62 kuna je uplaćeno za spomeničku rentu (spomenička renta predstavlja obvezu fizičkih
i pravnih osoba radi prikupljanja sredstava potrebnih za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara).
U ostale prihode spadaju uplate 30% naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru koju plaćaju podnositelji zahtjeva za legalizaciju pripada Općini, a u ovom razdoblju
ostvareno je 4.130,38 kuna prihoda.
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i
naknada ostvareni su u iznosu od 235.812,85 kuna što je na razini izvještajnog razdoblja.
Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 2.620,00 kuna što je 7,77% od
godišnjeg plana. Ova vrsta prihoda odnosi se na grobnu naknadu koju godišnje plaćaju
vlasnici ukopnih mjesta na mjesnom groblju u Donjoj Vrbi. 1.600,00 kuna uplatili su zakupci
javne površine na području Općine Gornja Vrba, a 368,75 kuna je neplaćen trošak ovrha.
Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.285,17 kuna odnosno 4,07% u odnosu na
izvršenje izvještajnog razdoblja prošle godine i u granicama planiranog. Prihod se odnosi na
vodni doprinos, temeljem čl. 12. stavak 3 Zakona o financiranju vodnog gospodarstva uplate
od 8 % vodnog doprinosa naplaćenog na našem području.
Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 231.538,93 kuna te su u okviru
planiranog. U odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine smanjena je uplata
komunalnog doprinosa, a komunalna naknada je na razini planiranog.
Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi iako su planirani proračunom za
2020.godinu u iznosu 5.000,00 kuna nije bilo ostvarenja po ovoj osnovi.
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2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE – iako su proračunom
planirani u iznosu od 110.000,00 kuna, nije bilo ostvarenja po ovoj vrsti prihoda.
Prihod od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine – ostao je još jedan ugovor
kupnje zemljišta u vl. Republike Hrvatske na području Općine Gornja Vrba na rate, a druge
vrste prodaje imovine nije bilo.
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA – Proračunom nije
planirana ova vrsta prihoda, tako da nije bilo ostvarenja po ovoj vrsti prihoda.

II. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA
Ukupni rashodi izvršeni na teret proračuna u navedenom razdoblju iznosili su
3.481.852,18 kuna, što je 22,54% plana.
Rashodi i izdaci Općine Gornja Vrba su:
1. RASHODI POSLOVANJA;
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE.
1. RASHODI POSLOVANJA izvršeni u iznosu od 1.693.002,67 kuna, što je 30,23%
od planiranog
Rashodi za zaposlene u iznosu od 302.734,50 kuna čine 48,59% od plana. Trenutno je
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornja Vrba zaposleno tri službenika i jedan
namještenik.
Materijalni rashodi u iznosu od 971.236,89 kuna, su viši u odnosu na isto izvještajno
razdoblje prijašnje godine i u okviru su planiranog.
Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 14.733,95 kuna odnose se na trošak službenog
putovanja, naknade za prijevoz za dolazak na posao, trošak stručnog usavršavanja. Svi
rashodi su u skladu s planiranim.
Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 152.848,75 kuna, što je 30,03% od
plana. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na račune za plin i električnu energiju – javnu
rasvjetu u iznosu od 139.527,12 kuna i na razini su prijašnje godine. Za uredski materijal i
materijal za čišćenje (papir za kopiranje, papirnate ručnike, sredstva za čišćenje, tonere za
fotokopirni stroj i sl.) utrošeno je 9.681,84 kune. U iznosu od 2.449,79 kuna nabavljeno je
sitnog inventara (produžni kabel, zidni sat, torbe za tablete). Za Civilnu zaštitu je nabavljena
oprema u vrijednosti 1.190,00 kuna (prsluci).
Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 723.692,13 kuna, što je 30,02% od plana. Najveći
dio ovih rashoda odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od
598.790,70 kuna. Ova skupina rashoda obuhvaća nasipanje poljskih puteva, tekuće
održavanja cesta, nogostupa, javne rasvjete, zgrada i javnih površina. Najznačajniji iznos
ostvaren je za održavanje nerazvrstanih cesta na području općine (nasipanje kamena, čišćenje
snijega) u iznosu 361.084,50 kn. Za održavanje javnih površina utrošeno je 50.080,00 kn. Za
održavanje javne rasvjete utrošeno je 9.453,75 kn. Za popravak opreme i uređaja utrošeno je
4.112,10 kuna. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja iznose 5.717,50 kn, odnose se na
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medijsko praćenje obilježavanja vrbsko-ruščičkih žrtava, objavu natječaja i COVID-19 panoa.
Za komunalne usluge utrošeno je 52.118,09 kuna što je povećanje u odnosu na izvršenje
izvještajnog razdoblja prošle godine. Rashodi se odnose na potrošnju vode, odvoz smeća,
deratizaciju i novi rashod za usluge reciklažnog dvorišta u iznosu 7.500,00 kuna/mjesečno.
Rashodi za intelektualne usluge u iznosu 14.794,00 kuna obuhvaćaju troškove održavanja
Programa „Male škole“, odvjetničke usluge za zastupanje u sudskim predmetima, poslove CZ
i geodetske usluge. Sredstva za računalne usluge u iznosu 8.431,25 kuna korištena su u svrhu
održavanja i instaliranja računalnih programa neophodnih za rad općinske uprave i u skladu
su sa planom. Rashodi za ostale usluge izvršeni su u iznosu od 32.152,91 kn, a odnose se na
uslugu protupožarne zaštite, te najveći dio prema novom Zakon o financiranju jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17) za troškove
obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak
Ministarstvu financija Poreznoj upravi pripada naknada 1 % od ukupno naplaćenih prihoda
poreza.
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 10.984,10 kuna su u skladu sa
planom, a odnosi se na 1/5 plaće komunalnog redara koji temeljem ugovora između Općine
Gornja Vrba i Općine Bukovlje jedan dan u tjednu obavlja poslove komunalnog redara u
našoj općini.
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 68.977,96 kuna niži su u odnosu na izvršenje
izvještajnog razdoblja prošle godine i u skladu su s planom, a odnosi se na plaćanje naknade
za rad predstavničkih i izvršnih tijela u skladu s općinskim odlukama u iznosu 37.719,36 kn.
Rashodi za reprezentaciju izvršeni su u skladu s planom u iznosu od 5.682,75 kn. Članarine u
iznosu 1.282,71 kuna obuhvaćaju rashode za plaćanje članarine Udruzi općina RH. Pristojbe i
naknade u iznosu od 21.828,34 kn plaćene su javnim bilježnicima za ovjere potpisa i postupke
ovrhe i kao trošak u iznosu od 16.229,84 kn, plaćena je poticajna naknada za smanjenje
količine miješanog otpada Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem
Zakona o održivom gospodarenju otpada („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19). Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 2.464,80 kuna obuhvaćaju rashode protokola –
nabavka lampiona, vijenaca, aranžmana, te FINA certifikat.
Financijski rashodi u iznosu od 5.607,97 kuna, 22,43% od plana.
Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 4.622,08 kuna, a rashodi obuhvaćaju
tekuće rashode vođenja transakcijskog računa, te troškove redovitog izvješćivanja od strane
FINA-e kao i troškove vezane uz elektronsku dostavu podataka registru koncesija i poreznoj
upravi. Ostali financijski rashodi u iznosu 985,89 kuna odnose se na plaćene naknade
poreznoj upravi za naplatu lokalnih poreza.
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora planirane su proračunom.
Zbog prelaska na novi program evidencije komunalne naknade i uvođenja naplate NUV-a za
Hrvatske vode, sa realizacijom ovih rashoda započinje se u drugom dijelu godine. Subvencije
se odnose na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade trgovačkim društvima koji
obavljaju proizvodne djelatnosti u Gospodarskoj zoni sukladno Odluci općinskog vijeća u
svrhu poticanja proizvodnje (SIMPLEX d.o.o., BOXMARK LEATHER d.o.o., DELTA
JURASOVIĆ d.o.o, EXPERIO d.o.o.).
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu
od 219.644,80 kuna, čine 31,56% od plana.
Naknade građanima i kućanstvima u novcu obuhvaćaju isplate u vidu jednokratnih novčanih
pomoći za podmirenje troškova stanovanja, te jednokratne novčane pomoći obiteljima u
slučaju posebnih potreba, kao i pomoći umirovljenicima s manjim mirovinama (uskrsnica
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umirovljenicima u iznosu 30.500,00 kn). Ovom skupinom obuhvaćene su i naknade za
novorođenu djecu u iznosu 19.000,00 kn, te potpore redovitim studentima u iznosu 70.000,00
kuna. Rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu 74.144,80 kuna su viši
u odnosu na prijašnje izvještajno razdoblje zbog većih izdvajanja za sufinanciranje troškova
smještaja djece u vrtićima I.B.Mažuranić, Lira i Cekin u Slavonskom Brod kao i plaćanje
pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama sukladno sporazumu sa Crvenim križem, te
sufinanciranje cijene prijevoza učenika. Temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 127/17) plaćen je
jedan priključak na komunalnu infrastrukturu u iznosu od 4.251,34 kn.
Ostali rashodi u iznosu 193.778,51 kn, čine 24,28% od plana i niži su u odnosu na
izvještajno razdoblje prošle godine.
Tekuće donacije u novcu – Izvršeni rashodi u iznosu 168.608,51 kuna su u skladu su s
planom, a obuhvaćaju donacije za sport udrugama s područja općine u iznosu 93.750,00 kn,
Crvenom križu je isplaćena zakonska obveza za pola godine u iznosu 13.858,53 kn, vjerskim
zajednicama 35.000,00 kn. Političkim strankama u Općinskom vijeću su isplaćena sredstava
prema zastupljenosti u ukupnom iznosu 12.999,98 kuna.
Kapitalne donacije – Župi rođenja BDM, Ruščica za uređenje župnog stana odobrena je
kapitalna donacija u iznosu od 25.170,00 kuna.
Kapitalne pomoći iako su planirane u Proračunu za 2020.godinu, u prvom dijelu godine nije
bilo izdataka.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE realizirani su u iznosu
od 1.788.849,51 kuna, odnosno 18,17% od plana.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 1.511.702,88
kuna što je 15,97% od planiranog. Glavni razlog male realizacije ove vrste rashoda leži u
činjenici da se još nije započelo sa realizacijom kapitalnog projekata izgradnje biciklističke
staze koji je planiran u Proračunu za 2020.godinu.
Građevinski objekti. Poslovni objekti – 667.854,11 kuna utrošeno je za izgradnju tribine na
nogometnom igralištu u Gornjoj Vrbi. Ceste – izvršeni rashodi u iznosu od 665.418,78 kuna
odnose se na izgradnju ulice V.Nazora i J.J.Strossmayera u Gornjoj Vrbi. Ostali građevinski
objekti – opremljena su dječja igrališta u Donjoj i Gornjoj Vrbi, te postavljena energetski
učinkovita javna rasvjeta na Klisu.
Postrojenja i oprema. Za ovu vrstu rashoda utrošeno je 29.123,74 kuna, što je 10,99%
planiranog. Navedeni rashod odnosi se na nabavku tablet uređaja Samsung (17 kom) za
održavanje elektronskih sjednica općinskog vijeća i uredski namještaj.
Nematerijalna proizvedena imovina – rashodi na ovoj stavci ostvareni su u iznosu od
9.375,00 kuna i u okviru su planiranog. Sredstva su utrošena za izradu Plana zaštite od
požara.
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 277.146,63
kuna što je 72,17% planiranog. Sredstva su utrošena za energetsku obnovu svlačionice na
nogometnom igralištu u Gornjoj Vrbi, te ugradnju grijanja u nogometnu svlačionicu na
igralištu u Donjoj Vrbi.
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B. POSEBNI DIO PRORAČUNA
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
RAZDJEL:
010 – OPĆINA GORNJA VRBA
GLAVA: 010-01 – TEKUĆI PROGRAM JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA,
OPĆINSKOG NAČELNIKA I OPĆINSKOG VIJEĆA

Program:
Aktivnost:
Aktivnost:
Aktivnost:
Aktivnost:
Aktivnost:
Aktivnost:

1001
A1001-01
A1001-02
A1001-03
A1001-04
A1001-05
A1001-06

Javna uprava i administracija
Javna uprava i administracija
Opći poslovi općinske uprave
Nabavka proizvedene imovine
Informatizacija poslovanja
Provedba Zakona o zaštiti na radu
Ugovor. kazne i naknada štete

Plan
1.372.500,00
679.000,00
573.500,00
70.000,00
15.000,00
10.000,00
25.000,00

Izvršenje
500.504,30
317.468,45
153.912,11
29.123,74
0,00
0,00
0,00

Cilj ovog programa je osigurati nesmetano i kontinuirano funkcioniranje jedinice lokalne
samouprave kako bi mogla obavljati sve potrebne zadatke u svom samoupravnom djelokrugu
sukladno Zakonu. Cilj programa ostvaren funkcioniranjem proračunskog sustava i rada JUO.
Sadrži sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za
materijalne rashode, podmirenje financijskih rashoda, rashoda po sudskim presudama, te
nabavu opreme. U promatranom razdoblju ostvareno je 36,47% plana.

Program:
Aktivnost:

1002
A1002-01

Redovna djelatnost tijela JLS
Rad Opć. vijeća i Opć. načelnika

Plan
181.000,00
181.000,00

Izvršenje
41.069,65
41.069,65

Cilj ovih programa je omogućiti rad predstavničkog i izvršnog tijela kako bi se zadovoljile
sve osnovne potrebe mještana na području JLS. Cilj je ostvaren efikasnim obavljanjem
poslova lokalnog značaja, razvojem demokratskog i višestranačkog sustava, međuopćinskom
suradnjom. Ostvareno je 22,69% plana.

Program:

1004

Aktivnost:

A1004-01

Subvencije
Poticanje proizvodnih djelatnosti u
gospodarskoj zoni

Plan
150.000,00

Izvršenje
0,00

150.000,00

0,00

Cilj ovog programa je olakšati sami početak poslovanja poduzetnicima koji obavljaju
proizvodne djelatnosti u gospodarskoj zoni, na način da se poduzetnici oslobode plaćanja
komunalne naknade u razdoblju od pet godina. Cilj se ostvaruje u drugom dijelu godine kada
se računovodstveno evidentiraju kao subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora.

Program:
Aktivnost:

1005
A1005-01

OPĆINA GORNJA VRBA

Predškolski odgoj
Provođenje predškolskog minimuma

Plan
36.000,00
36.000,00

Izvršenje
4.419,00
4.419,00
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Cilj ovih programa je unapređenjem odgoja i obrazovanja na području Općine Gornje Vrba.
Provođenjem predškolskog minimuma – „Mala škola“ cilj se ostvaruje. U promatranom
razdoblju ostvareno je 12,28% plana.

Program:
Aktivnost:

1006
A1006-01

Osnovno školstvo
Osnovno školstvo

Plan
25.000,00
25.000,00

Izvršenje
0,00
0,00

Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta rada u školskim prostorima na području Općine
Gornja Vrba kroz donacije područnim školama. U izvještajnom razdoblju nije bilo potrebe za
donacijama školama pa nema ostvarenja po ovoj aktivnosti.

Program:
Aktivnost:

1007
A1007-01

Rad s djecom s poseb. potrebama
Rad s djecom s posebnim potrebama

Plan
5.000,00
5.000,00

Izvršenje
0,00
0,00

Cilj ovog programa je omogućiti bolje uvjete za rad djeci s posebnim potrebama kroz
donacije ustanovama koje vode brigu o djeci. U izvještajnom razdoblju nije bilo donacija pa
nema ostvarenja po ovoj aktivnosti.

Program:

1008

Aktivnost:

A1008-01

Aktivnost:

A1008-02

Aktivnost:

A1008-03

Tekući program socijalne skrbi
Pomoć socijalno ugroženim obiteljima,
studentima i novorođenoj djeci
Humanitarna skrb kroz udruge građana
Jednokratna prava iz Zakona o pravima
HRVI i članova njihovih obitelji

Plan
726.000,00

Izvršenje
233.503,33

666.000,00

215.393,46

30.000,00

13.858,53

30.000,00

4.251,34

Cilj programa je poboljšati životne uvjete i kvalitetu života na području Općine. Cilj
programa ostvaren osiguranjem sredstava za poboljšanje općih uvjeta i dostupnosti
stipendiranja; raspodjelom pomoći socijalno ugroženim, starijim i nemoćnim osobama,
mladim obiteljima prilikom rođenja djeteta; uključivanje humanitarnih organizacija (Hrvatski
crveni križ, Gradsko društvo Slavonski Brod) za brigu o socijalno ugroženima kategorijama
stanovništva. U promatranom razdoblju ostvareno je 32,16% plana.

Program:
Aktivnost:

1009
A1009-01

Dodatne usl. u zdravstvu i preventiva
Deratizacija i dezinsekcija

Plan
100.000,00
100.000,00

Izvršenje
22.490,00
22.490,00

Cilj programa je osigurati zdravstvenu zaštitu stanovništva. Provođenje DDD mjera podiže se
kvaliteta zdravstvene zaštite mještana. Cilj je djelomično ostvaren provođenjem proljetne
deratizacija, obzirom da se do kraja godine provodi još jesenska deratizacija. U izvještajnom
razdoblju ostvareno je 22,49% plana.

Program:
Aktivnost:

1010
A1010-01

Aktivnost:

A1010-02

Zaštita životinja
Sufinanciranje osnivanja i djelovanja
prihvatilišta za pse
Veterinarske usluge

Plan
70.000,00
50.000,00

Izvršenje
0,00
0,00

20.000,00

0,00
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Cilj programa je briga za napuštene i nezbrinute životinje kroz donacije za izgradnju
regionalnog prihvatilišta za napuštene pse. U izvještajnom razdoblju nije započeto osnivanje i
djelovanje prihvatilišta pa nema ostvarenja po ovom programu.

Program:
Aktivnost:
Aktivnost:
Aktivnost:
Aktivnost:

1011
A1011-01
A1011-02
A1011-03
A1011-04

Aktivnost:

A1011-05

Zaštita od požara i civilna zaštita
Zaštita od požara
Plan zaštite od požara
Sustav Zaštite i spašavanja – HGSS
Civilna zaštita – opremanje postrojbe
Primjena Zakona o zaštiti stanovništva i
materijalnih dobara

Plan
280.000,00
220.000,00
10.000,00
5.000,00
20.000,00

Izvršenje
19.780,63
3.965,63
9.375,00
0,00
1.190,00

25.000,00

5.250,00

Cilj programa je pružanje sigurnosti mještanima Općine Gornja Vrba kroz osiguranje
sredstava za zaštitu od požara, civilnu zaštitu i dr. Cilj programa je ostvaren. U promatranom
razdoblju ostvareno je 7,06% plana.

Program:
Aktivnost:

1012
A1012-01

Obrana od tuče
Obrana od tuče

Plan
5.000,00
5.000,00

Izvršenje
0,00
0,00

Cilj programa je spriječiti elementarne nepogode – tuča na području Općine Gornja Vrba. U
izvještajnom razdoblju nije bilo potrebe za djelovanjem službi za zaštitu pa nema ostvarenja
po ovoj aktivnosti.

Program:
Aktivnost:

1013
A1013-01

SPORT
Redovno djelovanje sportskih udruga

Plan
300.000,00
300.000,00

Izvršenje
93.750,00
93.750,00

Cilj programa je poticanje uključivanja sve većeg broja mještana u sportske udruge radi
povećanja fizičke aktivnosti, a to se posebno odnosi na djecu i mlade. Cilj program
djelomično je ostvaren sufinanciranjem aktivnosti sportskih udruga jer su djelovanja sportskih
udruga u izvještajnom razdoblju zbog korona virusa bile ograničene te su donacije isplaćivane
razmjerno aktivnostima. U promatranom razdoblju ostvareno je 31,25% plana

Program:
Aktivnost:

1014
A1014-01

KULTURA
Sufin. KUD-a VRBA i dr. udruga u kulturi

Plan
20.000,00
20.000,00

Izvršenje
5.000,00
5.000,00

Cilj ovog programa je kroz donacije udrugama u kulturi poticati razvoj i očuvanje kulturne
baštine na području Općine i šire. Pod utjecajem korona virusa u promatranom razdoblju
otkazane su brojne manifestacije i druga okupljanja udruga građana s cilju unapređenje svih
oblika kreativnosti i stvaralaštva te su donacije isplaćivane razmjerno aktivnostima. U
promatranom razdoblju ostvareno je 25,00% plana

Program:
Aktivnost:

1015
A1015-01

OPĆINA GORNJA VRBA

RELIGIJA
Suradnja s vjerskim zajednicama

Plan
110.000,00
110.000,00

Izvršenje
60.170,00
60.170,00
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Cilj ovog programa je kroz tekuće i kapitalne donacije pomoći radu vjerske zajednice. Cilj je
ostvaren, te je u izvještajnom razdoblju ostvareno 54,70% plana.

Program:
Aktivnost:
Aktivnost:

1016
A1016-01
A1016-02

Rad udruga građana i političkih organ.
Suradnja s političkim organizacijama
Pomoći udrugama građana

Plan
28.000,00
13.000,00
15.000,00

Izvršenje
20.999,98
12.999,98
8.000,00

Cilj projekta je donacijama pomoći rad udruga građana i političkih organizacija na području
Općine Gornja Vrba. U cilju unapređenje svih oblika kreativnosti i stvaralaštva u
izvještajnom razdoblju ostvareno je 75,00% plana.

Program:
Aktivnost:

1017
A1017-01

Aktivnost:

A1017-02

Zaštita okoliša
Gospodarenje otpadom
Nabavka posuda za odvojeno prikupljanje
otpada

Plan
230.000,00
100.000,00

Izvršenje
22.750,00
22.750,00

130.000,00

0,00

Cilj programa je zaštita okoliša i smanjenje broja divljih odlagališta smeća. Sufinanciranjem
nabavke posuda za odvojeno prikupljanje otpada, sufinanciranjem rada reciklažnog dvorišta u
prostorima tvrtke Jakob Becker d.o.o. te sanacijom divljih odlagališta utječe se na ekološku
sliku općine. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 9,89% plana.

Program:
Aktivnost:
Aktivnost:
Aktivnost:
Aktivnost:
Aktivnost:
Aktivnost:
Aktivnost:
Aktivnost:
Aktivnost:
Aktivnost:

1018
A1018-01
A1018-02
A1018-03
A1018-04
A1018-05
A1018-06
A1018-07
A1018-08
A1018-09
A1018-10

Održavanje kom. infrastrukture
Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu
Uređenje groblja D.Vrba
Nerazvrstane ceste i javne površine
Sanacija kolnika u ul. Ž.Kožulja, D.Vrba
Sanacija nogostupa
Održavanje javnih površina
Održavanje poljskih puteva
Nabavka i sadnja stabala
Nabavka i postav. ploča s nazivima ulica
Urbani mobilijar i prigodno ukrašavanje

Plan
1.662.000,00
270.000,00
250.000,00
430.000,00
220.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
5.000,00
37.000,00

Izvršenje
533.604,17
122.439,67
0,00
330.034,50
0,00
0,00
50.080,00
31.050,00
0,00
0,00
0,00

Cilj programa je održavanje postojeće komunalne infrastrukture kako bi se u što većoj mjeri
zadovoljile potrebe stanovništva na području naše općine.
Cilj programa ostvaren redovnim održavanjem postojeće infrastrukture prema mogućnostima
i potrebama. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 32,11% plana.
Plan
Program:

1019

Aktivnost:
Aktivnost:

A1019-02
A1019-03

Tek. projekt:

T1019-04

Izgradnja objekata i uređenje
komunalne infrastrukture
Modernizacija javne rasvjete
Modernizacija kolnika
Pomoć trg. društvima izvan javnog
sektora za izgr. kom. vodnih građevina

Izvršenje

1.661.000,00

745.975,03

205.000,00
1.406.000,00

80.556,25
665.418,78

50.000,00

0,00

Cilj projekta je stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji razvoj, tj. proširenje postojeće
i izgradnja nove komunalne infrastrukture.
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Cilj programa ostvaren ulaganjima u izgradnju cesta (ulica V.Nazora i J.J.Strossmayera) i
javnu rasvjetu (energetski učinkovita JR Klis). U izvještajnom razdoblju ostvareno je 44,91%
plana.

Program:
Aktivnost:
Kap. projekt:
Kap. projekt:
Tek. projekt:
Kap. projekt:
Tek. projekt:
Tek. projekt:
Kap. projekt:

1020
A1020-01
K1020-02
K1020-03
T1020-04
K1020-05
T1020-06
T1020-07
K1020-08

Tek. projekt:

T1020-09

Tek. projekt:

T1020-10

Tek. projekt:

T1020-11

Kap. projekt:

K1020-12

Građevinski objekti i javne površine
Tekuće održavanje građevin. objekata
Izgradnja sportske tribine u GV
Modernizacija nogostupa i ugibališta
Uređenje javnih površina, igrališta
Adaptacija doma Gornja Vrba
Adaptacija doma Donja Vrba
Izgradnja mjesnog groblja G.Vrba
Izgradnja biciklističkih staza (G.Vrba)
Instalacija javnog bežičnog interneta
WIFI4EU
Dodatna ulaganja na prostorijama
NK“Zvonimir“ D.Vrba
Dodatna ulaganja na staroj zgradi
NK“Omladinac“ G.Vrba
Montažni objekt – SKLADIŠTE

Plan
8.486.000,00
280.000,00
690.000,00
150.000,00
100.000,00
125.000,00
45.000,00
720.000,00
5.812.000,00

Izvršenje
1.177.836,09
173.460,35
667.854,11
0,00
59.375,00
0,00
0,00
0,00
0,00

115.000,00

0,00

72.000,00

71.109,13

207.000,00

206.037,50

170.000,00

0,00

Cilj programa je kapitalnim i tekućim projektima na području Općine Gornja Vrba izgraditi
objekte koji će biti na dobrobit čitave zajednice. Objekti su različitim fazama izgradnje, te će
se ciljevi pojedinog projekta ovog programa ostvarivati po završetku istih.
Trenutno je sa 30.06.2020.godine realizacija ovog programa na 13,88% plana, ali će u
drugom dijelu postotak realizacije porasti.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA
Stanje potraživanja na dan 30.06.2020.godine iznosi 1.321.779,64 kn, a obuhvaćaju:
c) Potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 1.231.946,35 kn čine:
- potraživanja za poreze – 759.359,52 kn;
- potraživanja za prihode od imovine – 359.629,67 kn;
- potraživanja za prihode po posebnim propisima – 103.332,16 kn;
- potraživanja za prihode od prodaje pruženih usluga (Hrv.vode) – 9.625,00 kn;
Ispravak vrijedn. potraživanja temeljem članka 37.a Pravilnika o PRiRP – 825.459,98 kn.
d) Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 89.833,29 kn čine potraživanja
po ugovoru o prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta.

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA
Na dan 30.06.2020.g. evidentirane su dospjele kratkoročne obveze u iznosu
200.496,80 kn, a odnose se na:
c) Obveze za rashode poslovanja u iznosu 194.246,80 kuna čine:
- obveze za zaposlene – 46.424,79 kuna;
- obveze za materijalne rashode – 7.773,86 kuna;
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- ostale tekuće obveze – 140.048,15 kuna.
Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 6.250,00 kuna

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA
Izvanbilančni zapisi koji se odnose na vrijednost sudskih sporova – evidentirani su zapisi u
ukupnom iznosu od 83.793,78 kn, a odnose se na:
1. Sudski spor Br. Povrv-820/15 kod Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slav.
Brodu protiv tužitelja Vukojevć gradnje d.o.o. radi duga nepodmirenog računa u
iznosu 6.250,00 kn.
2. Sudski spor protiv tužitelja Lučke uprave Slavonski Brod broj P-202/2016 kod
Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slav. Brodu radi 53.757,00 kn, koji iznos
potražuju od općine na ime povrata uplaćenog komunalnog doprinosa.
3. Sudski spor kod Općinskog suda u Slav. Brodu Br. Pn-83/16 protiv tužiteljice, Fizičke
osobe 1, radi 16.000,00 kn, koji iznos potražuje kao naknadu štete uzrokovane
prometnom nezgodom.
4. Sudski spor broj Pn-64/2018 kod Općinskog suda u Slavonskom Brodu protiv
tužitelja, Fizičke osobe 2, radi 7.786,78 kn, koji iznos potražuje kao refundaciju
troškova popravka osobnog automobila nastalu udarom psa lutalice.
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26. ODLUKA O PROGLAŠENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNIM DOBROM U
OPĆOJ UPORABI
Na temelju članka 59., i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, br.
68/18 i 110/18 ) te članka čl. 29. Statuta Općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 01/18.) Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba, na svojoj 21. sjednici
održanoj dana 24.09.2020., donosi:
ODLUKU
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
Članak 1.
Komunalna infrastruktura na području općine Gornja Vrba i to:
1. Nerazvrstane ceste
2. Javne zelene površine
3. Groblja
4. Javna rasvjeta
5. Građevine javne namjene
navedena u tablici (u prilogu), proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi.
Za komunalnu infrastrukturu iz stavka 1., u dijelu gdje je neophodan geodetski elaborat kako
bi se proveo upis u zemljišnim knjigama i katastru zemljišta, općinski sud u Slavonskom
Brodu će izvršiti upis istih, kao javno dobro u općoj uporabi, po dostavljenom geodetskom
elaboratu.
Članak 2.
Tablica u prilogu ove Odluke sa popisom komunalne infrastrukture, za područja općine
Gornja Vrba, čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama
Općine Gornja Vrba”.
Podpredsjednik općinskog vijeća:
Dražen Zirdum
KLASA: 363-02/20-01/2
UR.BROJ. 2178/28-01-20-1
Gornja Vrba, 02.10.2020. godine
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Evidencija komunalne infrastrukture
1. Nerazvrstane ceste

Naziv kom infrastrukture

Duljina

Asfalt

(m)

Kč. broj i katastarska
općina K.O. Vrba

Vrsta komunalne

Zk.ul.

infrastrukture

Vlasništvo
(upravljanje)

Savska ulica

500

da

1344,

Put

1

Općina Gornja Vrba

Ulica Matije Gupca

150

da

923,

Put

1

Općina Gornja Vrba

Ulica Matije Mesića

330

da

1335, 1206

Put

1

Općina Gornja Vrba

Firova ulica

285

da

999/4,

Put, Firova ulica

596

Općina Gornja Vrba

Brkićeva ulica

293

da

1037/1,

Ulica Brkića ulica

1709

Općina Gornja Vrba

Ulica Vinka Borevkovića

518

da

1334, 1336

Put

1

Općina Gornja Vrba

Produžetak Savske – prema
igralištu

190

da

1342

Put

1

Općina Gornja Vrba

Ulica Jure Piškovića

1400

da

1228, 1229

Put

1783

Općina Gornja Vrba

Ulica Željka Agatića

330

da

83, 1253/2

Put

1781

Općina Gornja Vrba

Ulica Sv. Nikole

190

da

81/3, 81/7

Put u selo

1403

Općina Gornja Vrba

Ulica Gorana Jurića

166

da

76

Put

1

Općina Gornja Vrba

Ulica Ivana Kučinića

304

da

62, 1253/2, 80/37

Put

1276

Općina Gornja Vrba
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Ulica Vladimira Nazora

100

ne

56/3,

Nerazv. cesta-Ul.
V. Nazora

1938

Općina Gornja Vrba

Posavska ulica

310

da

56/4

Put Dužice

788

Općina Gornja Vrba

1536
Ulica J. J. Strossmayera

210

ne

58/20, 57/19

Nerazv. Cesta-J.J.
Strossmayera

1938

Općina Gornja Vrba

Ulica Sv. Ante

314

da

55/13, 55/18

Oranica Dužice

1276

Općina Gornja Vrba

Ulica 139. brigade

128

ne

53/20, 52/19, 52/23

Put

752

Općina Gornja Vrba

Ulica 157. brigade

128

ne

53/21, 52/21

Put Dužice

1536

Općina Gornja Vrba

Ulica 108. brigade, dio

180

ne

46/7, 1253/2

Cesta

Ulica 108.brigade-nastavak

200

da

46/12, 46/17,46/15

Put, Put Dužice

1639

Općina Gornja Vrba

1536
Brodska ulica

239

ne

47/1, 48/1, 1253/2

Cesta, Put

1566

Općina Gornja Vrba

Jasinjska ulica

153

ne

45/16, 46/17, 47/1,
48/1,44/36

Put Čairak

1276

Općina Gornja Vrba

1693

Ulica bl. Alojzija Stepinca

153

ne

44/28, 44/36

Put

1589

Općina Gornja Vrba

Ulica 22. svibnja

134

ne

44/36, 44/27

Put

1403

Općina Gornja Vrba

Galovska ulica, dio

720

ne

1226

Put

1

Općina Gornja Vrba
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Ulica hrvatskih branitelja

1300

da

38/20, 38/23, 38/24,

Put Vrbsko polje

548

Općina Gornja Vrba

1276
Cesta br. 6

180

da

39/3

Put Vrbsko polje

726

Općina Gornja Vrba –
D.V.

Cesta

60

da

39/28

Put-dio

1799

Općina Gornja Vrba

Sjeverna ulica

665

da

1217/1, 1216/4, 1217/3

Put

1

Općina Gornja Vrba

Sjeverna ulica-dio

300

da

1217/3,1140/5,
28/5,28/7, 32/5

Put

1602

Općina Gornja Vrba

Zapadna ulica

250

ne

1140/2

Put

1

Općina Gornja Vrba

Domobranska ulica

276

da

1248/1

Nerazv.cestaDomobranska

1896

Općina Gornja Vrba

Ulica Zvonka Žuljevića

290

da

1253/1

Selo put

1

Općina Gornja Vrba

Ulica fra Antuna Bačića

240

da

1266, 1267 dio

Put

1 716

Općina Gornja Vrba

Ulica Josipa Odobašića

90

da

1268,

Zajednice, Put

1

Općina Gornja Vrba

Ulica Željka Kožulja

960

da

500,

Ulica, kanal

1

Općina Gornja Vrba

Ulica do mjesnog groblja

490

da

1252/1

Zajednice, Put

Općina Gornja Vrba
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Mjesni domovi

Stari mjesni dom Donja
Vrba

417/1

Lovački dom
trgovina

1403

Općina Gornja Vrba

Zgrada općine novi mjesni
dom

744/1

Zgrada, mjesni
dom

1403

Općina Gornja Vrba

Stara školska zgrada

744/1

Ambulanta i
poslovni prostor

1403

Općina Gornja Vrba

Mjesni dom novi Donja
Vrba

286/1

Društveni dom,
zgrada, igralište

1403

Općina Gornja Vrba

Mrtvačnica Donja Vrba

216

Groblje

752

Općina Gornja Vrba

Groblje Donja Vrba

216

Groblje

752

Općina Gornja Vrba

Mrtvačnica Gonja Vrba

110/3

Oproštajna
građevina

1619

Općina Gornja Vrba

Svlačiona NK Omladinac
igralište

852

Javna zgrada,
zemljište za sport
i rekreaciju

1403

Općina Gornja Vrba

Škola Gornja Vrba

842/2

Školska zgrada i
igralište

1403

Općina Gornja Vrba

Svlačiona NK Zvonimirigralište

286/1

Društveni dom,
zgrada, igralište

1403

Općina Gornja Vrba

Općinski trg Gornja Vrba

744/1

Zgrada, mjesni
dom

1403

Općina Gornja Vrba

Dječje igralište D. Vrba

286/1

Društveni dom,
zgrada, igralište

1403

Općina Gornja Vrba

Dječje igralište M. Mesića

1045

Rupača - Graba

1403

Općina Gornja Vrba

Dječje igralište Klis

79, 81/2

Klis dj. igralište

1403

Općina Gornja Vrba

Dječje igralište Škola V.
Nazor

842/1

Oranica selo-

1403

Općina Gornja Vrba
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Javna rasvjeta Gornja
Vrba

Mjerno mjesto br:

Broj rasv. tijela

Brojilo:

Vlasništvo

7544590

10 rasvjetna
tijela

38025531

Općina Gornja Vrba

7519111

28 rasvjet. tijela

50127044

Općina Gornja Vrba

7544604

2 rasvjetna tijela

10221183

Općina Gornja Vrba

8302415

7 rasvjetna tijela

00072643

Općina Gornja Vrba

8309310

63 rasvjetna
tijela

00007097

Općina Gornja Vrba

8309329

46 rasvjetnih
tijela

00016191

Općina Gornja Vrba

Sv. Filipa i Jakova 59

8315418

16 rasvjetna
tijela

00007569

Općina Gornja Vrba

Vrbskih žrtava 209

8321248

58 rasvjetna
tijela

0010729

Općina Gornja Vrba

Ž. Agatića 18

8321256

41 rasvjetna
tijela

26735695

Općina Gornja Vrba

Braće Radić 1

8321264

71 rasvjetna
tijela

10521780

Općina Gornja Vrba

Vrbskih žrtava 14

8325316

38 rasvjetna
tijela

01002140

Općina Gornja Vrba

8351368

81 rasvjetna
tijela

A009640

Općina Gornja Vrba

Sjeverna ulica 9

Hrvatskih branitelja

Sjeverna ulica 15
Firova ulica
Sv. Filipa i Jakova 145

Domobranska

Posavska 2

Vrbska ulica
Ukupno rasvjetnih tijela

461
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27. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2020. DO 30.06.2020. GODINE

Temeljem članka 35. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine», broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka
čl. 29. Statuta Općine Gornja Vrba (
Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije br. 01/18), Općinsko vijeće
Gornja Vrba na svojoj 21.sjednici
održanoj 24.09.2020.g. donijelo je:

KLASA: 023-01/20-01/14
URBROJ: 2178/28-02-20-4
Gornja Vrba, 24.09.2020.god.

Z A K LJ U Č A K
I.
Usvaja se Izvješće o radu
Općinskog načelnika Općine Gornja
Vrba za razdoblje od 01. siječnja 2020.
do 30. lipnja 2020. godine.
II.
Izvješće iz točke I. sastavni je
dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj zaključak će se objaviti u
„Službenim novinama Općine Gornja
Vrba“
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
GORNJA VRBA
Podpredsjednik općinskog vijeća:
Dražen Zirdum

OPĆINA GORNJA VRBA

40

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 3 – broj 4 |Četvrtak, 08. listopada 2020.g.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

41
OPĆINA GORNJA VRBA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 3 – broj 4 | Četvrtak, 08. listopada 2020.g.

10. V. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2020. GODINU
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11. PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE
GORNJA VRBA ZA 2020. GODINU

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o
poticanju
razvoja
malog gospodarstva
(„Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12,
56/13 i 121/16) i članka 45. Statuta Općine
Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 1/18), Općinski
načelnik Općine Gornja Vrba donosi:

-

-

-

PROGRAM MJERA POTICANJA
RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA
PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA ZA
2020. GODINU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom mjera poticanja
razvoja poduzetništva na području Općine
Gornja Vrba (u daljnjem tekstu: Program),
utvrđuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak
dodjele bespovratnih potpora Općine Gornja
Vrba za poticanje razvoja poduzetništva te
obveze korisnika potpore.
Članak 2.
Cilj ovog Programa je smanjenje
financijskih
izdataka
poduzetnika
kod
pokretanja poslovanja.
Članak 3.
Korisnici mjera iz ovog Programa
mogu biti mikro, mali ili srednji subjekti;
trgovačka društva i obrti, neovisno o svom
poslovanju, sukladno Zakonu o poticanju
razvoja malog gospodarstva („Narodne
novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i
121/16) koji:
- imaju sjedište na području Općine
Gornja Vrba, a obrti i samostalne
djelatnosti i sjedište i prebivalište na
području Općine Gornja Vrba;
- koji su u cijelosti u privatnom
vlasništvu;

-

koji imaju najmanje jednog zaposlenog
na neodređeno vrijeme, uključujući
vlasnika/cu;
koji nemaju evidentiran dug prema
Općini Gornja Vrba iz 2020. godine ili
stariji;
koji izravno ili neizravno ne posjeduju
udio u smislu prava glasa ili vlasništva
kapitala od 25% ili više ili ostvaruju
pravo na primitak od 25% ili više
dobiti u još barem jednom subjektu.
Isto se odnosi i na povezane osobe
vlasnika poduzeća koji traži potporu:
njegovog bračnog druga , njegovog
krvnog srodnika u ravnoj liniji, u
pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, po
tazbini do istog stupnja bez obzira jeli
brak prestao ili nije, posvojitelja,
posvojenika, skrbnika, osobe pod
skrbništvom, staratelja, osobe pod
starateljstvom te osobe koja s njime
živi u zajedničkom kućanstvu;
koji ispunjavaju uvjete utvrđene
Uredbom komisije EU br. 1407/2013
od 18. prosinca 2013. o primjeni
članka 107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije na de
minimis potpore.

Članak 4.
Potpore koje se dodjeljuju po ovom
Programu dodjeljuju se sukladno pravilima EU
o pružanju državne potpore propisanim
Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18.
prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije na
de minimis potpore (SL EU, L352 od
24.12.2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba).
Sud Europske unije odlučio je da se svi
subjekti koje kontrolira (na pravnoj ili de facto
osnovi) isti subjekt trebaju smatrati jednim
poduzetnikom. Sukladno članku 2. točka 2.
Uredbe pod pojmom „jedan poduzetnik“
obuhvaćena su sva poduzeća koja su u
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najmanje jednom od slijedećih međusobnih
odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih
prava dioničara ili članova u drugom
poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati
ili smijeniti većinu članova upravnog,
upravljačkog ili nadzornog tijela
drugog poduzeća;
c) Jedno poduzeće ima pravo ostvarivati
vladajući utjecaj na drugo poduzeće
prema ugovoru sklopljenom s tim
poduzećem ili prema odredbi statuta ili
društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili
član u drugom poduzeću, kontrolira
samo, u skladu s dogovorom s drugim
dioničarima
ili
članovima
tog
poduzeća, većinu glasačkih prava
članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa
navedenih u prvom podstavku točkama a) do
d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se
tako smatraju jednim poduzetnikom.
Ovaj Program potpora ne odnosi se:
- na poslovne subjekte koji djeluju u
sektoru
primarne
proizvodnje
poljoprivrednih proizvoda;
- na potpore koje se dodjeljuju
poduzetnicima koji djeluju u sektoru
prerade i stavljanja na tržište
poljoprivrednih
proizvoda
u
slučajevima određenim navedenom
uredbom;
- na potpore za djelatnosti usmjerene
izvozu u treće zemlje ili države
članice, odnosno potpore koje su
izravno povezane s izvezenim
količinama,
s
uspostavom
i
funkcioniranjem distribucijske mreže
ili drugim tekućim troškovima
povezanima s izvoznom djelatnošću te
potpore koje se uvjetuju uporabom
domaćih proizvoda umjesto izvezenih,
a sve sukladno članku 3. točki 2.
Uredbe.
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Sukladno članku 3. Uredbe ukupan
iznos potpora male vrijednosti koji je
dodijeljen jednom poduzetniku ne smije
prijeći iznos od 200.000,00 EUR tijekom
razdoblja od tri fiskalne godine, a za
poduzetnika koji obavlja cestovni prijevoz
tereta za najamninu ili naknadu ne smije
premašiti 100.000,00 EUR tijekom tri
fiskalne godine te se navedena granica
primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu
potpore.
Sukladno
članku
6.
Uredbe,
podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu
priložiti Izjavu o iznosima dodijeljenih
potpora male vrijednosti iz drugih izvora
tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u
tekućoj fiskalnoj godini na propisanom
obrascu koji je sastavni dio ovog
Programa.
Korisnik potpore koji je u sustavu
PDV-a ne ostvaruje pravo na povrat PDVa kao prihvatljivog troška za potpore iz
ovog Programa, sukladno tome podnositelj
zahtjeva je dužan dostaviti potvrdu
nadležne Porezne uprave da nije u sustavu
PDV-a.
Članak 5.
Općina Gornja Vrba, u cilju poticanja
razvoja poduzetništva, za provedbu ovog
Programa osigurala je sredstva u
Proračunu Općine Gornja Vrba za 2020.
godinu u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn
za slijedeću mjeru:
- Potpore novoosnovanim obrtima i
tvrtkama
Članak 6.
Temeljem ovog Programa pojedinom
korisniku
može se odobriti potpora do
najvišeg iznosa od 16.000,00 kn.
II. OPIS MJERA I KRITERIJI DODJELE
POTPORA
Članak 7.
Korisnici potpore mogu biti subjekti
malog gospodarstva – početnici koji prvi put

44

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 3 – broj 4 |Četvrtak, 08. listopada 2020.g.
osnivaju subjekt malog gospodarstva koji ne
posluje duže od 1 godine na datum predaje
zahtjeva, a koji posluju i imaju registrirano
sjedište na području Općine Gornja Vrba te
imaju najmanje 1 zaposlenog na neodređeno
vrijeme, uključujući i vlasnika/cu.
Potpore se dodjeljuju za slijedeće
namjene:
- Izrada poslovnih planova/investicijskih
programa;
- Nabava informatičke opreme i
poslovnog softvera;
- Bankarske usluge za obradu kredita;
- Ishođenje dokumentacije potrebne za
otvaranje obrta ili trgovačkog društva
te podnošenje zahtjeva za kredit
(troškovi javnog bilježnika, procjena
nekretnina, sudski vještaci, razne
dozvole i sl.);
- Nabava opreme za osnovnu djelatnost
obrta ili trgovačkog društva;
- Uređenje
poslovnog
prostora
(građevinski, instalacijski i radovi
unutrašnjeg uređenja)
- Izrada web stranice te tiskanje
promotivnih materijala
Iznos
potpore:
50%
prihvatljivih
dokumentiranih troškova, a najviše do
16.000,00 kn po korisniku, do utroška
raspoloživih sredstava.
Pojedinom korisniku može se dodijeliti
jedna potpora po ovoj mjeri.
III. POSTUPAK DODJELE POTPORA
Članak 8.
Bespovratne novčane potpore koje su
predmet ovog Programa dodjeljuju se
temeljem provedenog postupka i po
kriterijima propisanim ovim Programom,
odnosno Javnog poziva poduzetnicima za
dodjelu potpora za razvoj poduzetništva
Općine Gornja Vrba, kojeg raspisuje
Općinski načelnik Općine Gornja Vrba.
Zahtjevi za dobivanje potpora iz ovog
Programa, sa popratnom dokumentacijom,
ovisno o mjeri, dostavljaju se na posebnom
obrascu zahtjeva Jedinstvenom upravnom

odjelu Općine Gornja Vrba, koji je
zadužen i provodi postupak dodjele
potpora iz ovog Programa, te se rješavaju
prema redoslijedu prispijeća i do
iskorištenja sredstava. Nepotpuni zahtjevi
se ne razmatraju.
Jedinstveni upravni odjel može
zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu
dokumentaciju, kako bi se dokazalo
ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora
utvrđenih ovim Programom.
Jedinstveni upravni odjel nakon
provjere
dostavljene
dokumentacije,
zahtjeve sa popratnom dokumentacijom
upućuje Povjerenstvu za dodjelu potpora
za razvoj poduzetništva Općine Gornja
Vrba. Povjerenstvo dostavlja Općinskom
načelniku prijedlog Zaključka o dodjeli
potpore na razmatranje i donošenje.
Po donošenju Zaključka, Jedinstveni
upravni odjel obavještava korisnika o
dodijeljenoj potpori male vrijednosti.
Odobrena novčana sredstva doznačuju se
na IBAN račun korisnika općinske potpore
odnosno podnositelja zahtjeva u roku od
30 dana od dana donošenja Zaključka o
dodjeli potpore.
IV. PRIJELAZNE
ODREDBE

I

ZAVRŠNE

Članak 9.
Korisnik potpore dužan je omogućiti
davatelju potpore kontrolu namjenskog
utroška sredstava dobivene potpore.
Ukoliko je korisnik općinske potpore
priložio neistinitu dokumentaciju ili
prijavljeno
stanje
u
zahtjevu
i
dokumentaciji ne odgovara njegovom
stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva
dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti
u Proračun Općine Gornja Vrba te će biti
isključen iz svih općinskih subvencija u
narednih 5 godina.
Članak 12.
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Ovaj Program stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim
novinama Općine Gornja Vrba“.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vuleta, dipl.ing.
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