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OPĆINA GORNJA VRBA 

22. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GORNJA VRBA ZA 
2021. GODINU 

 

Na temelju članka 76.-80. Zakona o proračunu („Narodne novine” br. 144/21), članka 16. Pravilnika o 

polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13, 102/17, 

01/20, 147/20) i članka 30. Statuta općine Gornja Vrba („Službene novine Općine Gornja Vrba” br. 

01/21.),  Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 7.sjednici održanoj 29.lipnja 2022.g., donijelo 

je: 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  

općine Gornja Vrba za 2021.godinu 
 

I. 

Godišnjim obračunom Proračuna općine Gornja Vrba za 2021. godinu utvrđeni su 

ostvareni prihodi i primici u iznosu 9.513.429,53 kuna. 

 

II. 

Rashodi i izdaci utvrđeni prema pozicijama Proračuna za 2021. godini izvršeni su u 

izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu 9.699.635,18 kuna. 

 

III. 

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda daje manjak prihoda: 

 

Ostvareni prihodi od 01.01. – 31.12.2021.godine: 9.513.429,53 kn 

Izvršeni rashodi od 01.01. –  31.12.2021.godine: 9.699.635,18 kn 

Manjak prihoda : 186.205,65 kn 

 

Preneseni višak prihoda iz 2020.godine:  3.117.653,59 kn 

Manjak prihoda 2021.godine: 186.205,65 kn  

Ukupno višak prihoda na dan 31.12.2021. 2.931.447,94 kn 

 

IV. 

       Stanje žiro-računa Proračuna broj 2491005-1856900007 (CREDO BANKA d.d.) na 

dan 01.01.2021. godine je 684.488,28 kn. 

       Stanje žiro-računa Proračuna broj 2491005-1856900007 (CREDO BANKA d.d.) na 

dan 31.12.2021. godine je 684.488,28 kn. 

        Stanje žiro-računa Proračuna broj HR6123400091856900007 (PBZ d.d.) na dan 

01.01.2021. godine je 2.755.228,29 kn. 

         Stanje žiro-računa Proračuna broj HR6123400091856900007 (PBZ d.d.) na dan 

31.12.2021. godine je 2.537.190,56 kn. 

V. 

Stanje potraživanja na dan 31.12.2021.godine iznosi 624.722,81 kuna, a obuhvaćaju: 

a) Potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 624.722,81 kuna čine: 

- potraživanja za  poreze – 717.766,07 kn; 

- potraživanja za prihode od imovine – 459.596,87 kn; 

- potraživanja za prihode po posebnim propisima – 234.012,34 kn; 

- potraživanja za prihode od pruženih usluga – 6.060,46 kn; 

- ispravak vrijednosti potraživanja temeljem članka 37.a Pravilnika o PRiRP – 

792.712,93 kn. 
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b) Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine nema jer su tijekom 2021.godine izmirena 

sva potraživanja po ovoj osnovi. 

 

VI. 

Na dan 31.12.2021.god. evidentirane su kratkoročne obveze u iznosu 829.979,77 kuna, a 

odnose se na:  

a) Obveze za rashode poslovanja u iznosu 353.195,88 kuna čine: 

- obveze za zaposlene – 79.121,94 kuna; 

- obveze za materijalne rashode – 90.925,27 kuna; 

- obveze za financijske rashode – 1.442,20 kuna; 

- obveze za naknade građanima i kućanstvima – 24.623,15 kuna; 

- ostale tekuće obveze – 157.083,32 kuna. 

b) Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 28.309,32 kuna. 

c) Obveze za kredite i zajmove u iznosu 448.474,57 kuna čine: 

- obveze za zajmove od trg.društava izvan jav.sektora – 308.122,44 kuna; 

- obveze za zajmove od drugih razina vlasti – 140.352,13 kuna 

 

1. OPĆI DIO 

 

VII. 

Izvršenje bilančnog dijela prihoda i rashoda Proračuna općine Gornja Vrba za 2021. 

godinu daje se u Usporednom tabličnom pregledu planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i 

rashoda i izdataka Proračuna za 2021. godinu i čini sastavni dio Godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba za 2021.godinu. 

 

 

2. POSEBNI DIO 

 

VIII. 

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju u okviru bilance izvršenja Proračuna, 

sadrži rashode izvršene po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji. U 

prosincu 2021.godine Općinski načelnik donio je Odluku o preraspodjeli sredstava između 

proračunskih pozicija proračuna Općine Gornja Vrba za 2021.godinu (KLASA: 400-08/21-

01/08, URBROJ:2178/28-01-21-1), te je prema istoj napravljena preraspodjela u Posebnom 

dijelu Proračuna Općine Gornja Vrba za 2021.godinu. 

 

 

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA  

 

IX. 

Općina Gornja Vrba se tijekom 2021. godine nije zaduživala na domaćem ili stranom 

tržištu novca.   

 

 

 

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE 

 

X. 

U Proračunu općine Gornja Vrba za 2021. godinu nisu planirana sredstva za tekuću 

pričuvu. 
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5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA 

 

XI. 
 

Red. 
br. 

Datum 
izdavanja 

VRSTA 
INSTRUMENTA 

SUBJEKT                     
(IZDAVATELJ 

INSTRUMENTA) 
NAMJENA IZNOS NAPOMENA 

1. 06.09.2019. 
Bjanko 
zadužnica 

Općina  
Gornja Vrba 

Prijava na natječaj Min. 
regionalnog razvoja 

100.000,00 kn  
Jamstvo po 

ugovoru 

2. 06.09.2019. 
Bjanko 
zadužnica 

Općina  
Gornja Vrba 

Prijava na natječaj Min. 
regionalnog razvoja 

100.000,00 kn  
Jamstvo po 

ugovoru 

3. 09.12.2019. 
Bjanko 
zadužnica 

Općina  
Gornja Vrba 

Prijava na natječaj Min. 
regionalnog razvoja 

100.000,00 kn  
Jamstvo za 

uredno plaćanje 
po ugovoru 

4. 09.12.2019. 
Bjanko 
zadužnica 

Općina  
Gornja Vrba 

Prijava na natječaj Min. 
regionalnog razvoja 

  50.000,00 kn  
Jamstvo za 

uredno plaćanje 
po ugovoru 

5. 18.02.2020. 
Bjanko 
zadužnica 

Općina  
Gornja Vrba 

II. Faza Izgradnja 
Mrtvačnice u G.Vrbi- 
MRRFEU 

150.000,00 kn  
Jamstvo za 

uredno plaćanje 
po ugovoru  

6. 07.07.2020. 
Bjanko 
zadužnica 

Općina  
Gornja Vrba 

Izgradnja groblja - 
G.Vrba- 
MRRFEU 

500.000,00 kn  
Jamstvo za 

uredno plaćanje 
po ugovoru -  

7. 15.04.2021. 
Bjanko 
zadužnica 

Općina  
Gornja Vrba 

Izgradnja ograde na 
groblju G.Vrba- 
MRRFEU 

50.000,00 kn  
Jamstvo za 

uredno plaćanje 
po ugovoru 

8. 24.08.2021. 
Bjanko 
zadužnica 

Općina  
Gornja Vrba 

HEP ODS, Elektra Sl.Brod   
Priključak struje 
mrtvačnica G.Vrba 

10.000,00 kn  
Jamstvo za 

uredno plaćanje 
po ugovoru 

9. 24.08.2021. 
Bjanko 
zadužnica 

Općina  
Gornja Vrba 

HEP ODS, Elektra Sl.Brod   
Priključak struje 
mrtvačnica G.Vrba 

10.000,00 kn  
Jamstvo za 

uredno plaćanje 
po ugovoru 

UKUPNO 1.070.000,00 kn   
 

Općina Gornja Vrba tijekom 2021. godine nije davala zajmove i nema evidentirana 

dana državna jamstva. 

 

XII.         

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba za 2021.godinu zajedno s 

Usporednim tabličnim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i 

izdataka Proračuna za 2021.godinu, te Izvršenjem Plana razvojnih programa Općine Gornja 

Vrba za 2021.godinu bit će objavljena u «Službenim novinama Općine Gornja Vrba» i na 

Internet stranici Općine Gornja Vrba. 

 

 
PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Dunja Odobašić, mag.iur. 

KLASA: 400-03/22-01/02 

URBROJ: 2178-28-02-22-2 

Gornja Vrba, 29.lipnja 2022.godine 
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OPĆINA GORNJA VRBA 

 

Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka rashoda i izdataka uz Godišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za razdoblje  

od 01.siječnja – 31.prosinca 2021.godine 
 

 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba je 17.prosinca 2020.godine usvojilo Proračun za 

2021.godinu s projekcijama za 2022. i 2023.godinu u ukupnom iznosu 16.139.000,00 kn. 

Donesena je Odluka o izvršenju Proračuna Općine gornja Vrba za 2021.godinu (KLASA:400-

08/20-01/07, URBROJ:2178/28-02-20-1). 

Tijekom 2021.g. donesene su dvije Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna za 2021.god. 

Prve izmjene i dopune donesene su 16.rujna 2021.god., te je Proračun uvećan na 

16.772.941,52 kn. 

Drugim izmjenama i dopunama proračuna od 15.prosinca 2021.godine Proračun 

Općine Gornja Vrba je smanjen na 10.644.441,52 kuna. 

 

 

A. OPĆI DIO PRORAČUNA 
 

I. OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA 

 

U proračunu općine Gornja Vrba u razdoblju od 01.01. – 31.12.2021. godine ostvareno je 

9.513.429,53 kuna prihoda i primitaka. 

 

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 9.363.595,03 kuna i za 10,72% su viši 

u odnosu na prijašnju godinu i u okviru planiranog. 

Prihodi poslovanja su: 

 Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 2.663.980,44 kuna, i za 2,50% su viši od 

planiranog. 

Porez i prirez na dohodak ostvareni su u iznosu od 2.481.867 kn što je za 2,90% više od 

planiranog. Člankom 1. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. br. 115/16, 

106/18, 121/19, 32/20, 138/20), pripadnost poreza na dohodak određuje se prema 

prebivalištu/uobičajenom boravištu poreznog obveznika. 

 

Porezi na imovinu – ostvarenje u 2021.godini je 161.928,27 kuna i u okviru su planiranog. 

Porez na promet nekretnina prema Zakonu o porezu na promet nekretnina („Narodne 

novine“115/16, 106/18) koji je na snazi od 01.01.2019. u punom iznosu pripada Jedinici 

lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi. Evidenciju i naplatu navedenih 

prihoda poreza za Općinu Gornja Vrba vrši Porezna uprava Slavonski Brod. 

Porezi na robu i usluge – ostvarenje u 2021.godini je 20.184,66 kuna i u okviru je planiranog. 

Ovu vrstu prihoda od poreza u proračunu Općine Gornja Vrba čini porez na potrošnju 

alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke, a uvedeni su 
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općinskom odlukom o porezima. Porez na potrošnju plaćaju pravne i fizičke osobe koje 

pružaju ugostiteljske usluge po stopi od 3% prodajne cijene pića koja se proda u 

ugostiteljskim objektima. Zbog pandemije virusom COVID-19 u 2021.godini smanjena je 

uplata ove vrste poreza. Obzirom je ukinut porez na tvrtku, a dugovanja za porez iz ranijih 

godina nisu naplaćena, potraživanja za ovu vrstu prihoda i dalje postoje. Evidenciju i naplatu 

navedenih prihoda poreza za Općinu Gornja Vrba vrši Porezna uprava Slavonski Brod. 

 

Pomoći obuhvaćaju: tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna, kapitalne pomoći od 

institucija i tijela EU, tekuće i kapitalne pomoći od izvan proračunskih korisnika (Fondovi), 

tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a 

ostvarene su u iznosu od 5.282.485,01 kuna što iznosi 80,63% planiranog. 

U iznosu 2.849.129,80 kuna primljena je tekuća pomoć iz državnog proračuna, Zakonom o 

financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 

127/17, 138/20) i modelom raspodjele Poreza na dohodak prema kojem općine, gradove i 

županije čiji je kapacitet ostvarenih poreznih prihoda manji od referentne vrijednosti 

kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda ostvaruju pravo na sredstva fiskalnog izravnanja. 

Izmjenama Zakona iz 2020.godine, ta sredstva su postala nenamjenska i smatraju se tekućim 

pomoćima iz državnog proračuna. Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u 

iznosu 300.000,00 kuna Općina je dobila kapitalnu pomoć za izgradnju groblja u Gornjoj 

Vrbi. Ostatak kapitalnih pomoći iz državnog proračuna odnosi se na sufinanciranje vlastitog 

udjela na izgradnji pješačko-biciklističke staze u ulici Vrbskih žrtava u Gornjoj Vrbi, te 

zadnja isplata 15% kap.pomoći za izgradnju dječjeg igrališta Rupača u Gornjoj Vrbi. 

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 2.041.864,47 kuna su u okviru planiranog. 

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 232.824,31 kuna primljene su za 

financiranje Projekta „Zaželi – Općina Gornja Vrba“ kojim je zaposleno 6 radnica. U iznosu 

od 1.613.720,79 kuna primljena je kapitalna pomoć temeljem prijenosa EU sredstava za 

izgradnju pješačko-biciklističke staze u ulici Vrbskih žrtava u Gornjoj Vrbi, te 195.319,37 

kuna kao 85% kap.pomoći za izgradnju dječjeg igrališta Rupača u Gornjoj Vrbi. 

 

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i prihode od nefinancijske 

imovine, a ostvareni su u iznosu od 457.883,05 kuna i u okviru su planiranog (96,60% 

ostvarenje). 

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 25.141,22 kuna što je u okvirima 

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 432.741,83 kuna i u okvirima su planiranog, ostvarenje je 97,25%. 

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 32.108,02 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 otpada u iznosu 

30.108,02 kn, te 2.000,00 prihoda od koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova. Prihodi 

od zakupa i iznajmljivanja imovine su u okviru planiranih, a obuhvaćaju: prihode od zakupa 

državnog poljoprivrednog zemljišta u iznosu 193.021,51 kn; prihode od zakupa zemljišta u 

vlasništvu općine u iznosu 27.420,96 kn; te prihode od zakupa prostora mjesnih domova i 

poslovnog prostora u vlasništvu općine u iznosu 40.880,00 kn.  

Naknada za korištenje nefinancijske imovine je naplaćena u iznosu od 137.326,84 kn i odnosi 

se na prihode od naknade za najam plinske mreže od strane poduzeća Brod – plin d.o.o. u 

iznosu 54.116,10 kuna i uplata 81.669,66 kn naknade od tvrtke HT d.d., Zagreb za pravo puta 

prema Rješenju HAKOM-a. U iznosu 1.541,08 kn ostvaren je prihod od spomeničke rente.  
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30% naknade za zadržavanje nezakon. izgrađenih zgrada u prostoru koju plaćaju podnositelji 

zahtjeva za legalizaciju pripada Općini, a u ovom razdoblju ostvareno je 1.984,50 kuna. 

 

 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 

naknada ostvareni su u iznosu od 881.362,48 kuna što je 94,87% planiranog. 

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 69.460,36 kuna što je za 6,86% 

više u odnosu na planirano. 20.720,00 kuna odnosi se na grobnu naknadu koju godišnje 

plaćaju vlasnici ukopnih mjesta na mjesnom groblju u Donjoj Vrbi, a 9.600,00 kn je uplaćeno 

za kupnju grobnih mjesta na groblju u D.Vrbi. 2.400,00 kuna uplatili su zakupci javne 

površine na području Općine Gornja Vrba. Ostatak pristojbi platili su obveznici prenamjene 

poljoprivrednog u građevinsko zemljište, te je naplaćen trošak ovrha. 

Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 4.715,49 kuna su za 32,64% manji u odnosu na 

planirano. 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, te uplata šumskog doprinosa.  

Komunalni doprinos i naknade  ostvareni su u iznosu od 807.186,63 kuna, u okviru su 

planiranog. Komunalnog doprinosa je u proračun Općine uplaćeno u iznosu od 49.042,68 

kuna dok je komunalne naknade u proračun Općine uplaćeno 758.143,95 kuna. 

 

Prihodi od prodaje proizv. robe i usluga ostvareni su u iznosu od 73.934,05 kuna u 

okviru su planiranog, te nema odstupanja. Naplata naknade za uređenje voda je prema Zakonu 

o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 

119/15, 120/16, 127/17, 66/19) od 01.01.2020.godine prešla na Općinu Gornja Vrba. 10% od 

ukupno naplaćenih sredstava NUV-a prihod je općine koja provodi uslugu naplate za 

Hrvatske vode. 
 

 Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi su u okvirima planiranog i 

ostvareno je 3.950,00 kuna. 650,00 kuna je naplaćena kazna temeljem Rješenja komunalnog 

redara, a u iznosu 3.300,00 kuna je napravljen povrat u proračun. 

 

 

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 

9.482,37 kuna ili 86,20% godišnjeg plana.  

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su: 

 

Prihod od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine ostvaren je u iznosu od 

9.482,37 kuna i odnosi se na otplatu duga kupnje zemljišta u vl. Republike Hrvatske na 

području Općine Gornja Vrba na rate. 

 

 

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA ostvareni su u iznosu od 

140.352,13 kuna.  

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja su: 

 

Primici od zaduživanja ostvaren je u iznosu od 140.352,13 kuna i odnosi se na 

primljeni zajam od državnog proračuna za namirenje duga povrata poreza koji će se vratiti 

iduće godine. 
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II. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA 

 

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni na teret proračuna u razdoblju od 01.01.2021.-

31.12.2021.godine iznosili su 9.699.635,18 kuna. 

 

Rashodi i izdaci Općine Gornja Vrba su: 

1. RASHODI POSLOVANJA; 

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE; 

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA. 

 

 

1. RASHODI POSLOVANJA izvršeni u iznosu od 4.547.721,05 kuna, što je 93,56% 

od planiranog 

 

Rashodi za zaposlene u iznosu od 880.492,11 kuna čine 99,89% planiranog. Na dan 

31.12.2021. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornja Vrba zaposleno je četiri 

službenika i jedan namještenik, te 6 korisnica preko programa „Zaželi – Općina Gornja 

Vrba“. Svi rashodi za zaposlene su dobro isplanirani i izvršeni u gotovo točnom iznosu plana. 

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu 54.200,00 kuna odnose se na isplaćene prigodne godišnje 

nagrade zaposlenima (božićnice, regres), dar djeci za Sv.Nikolu i topli obrok. 

 

Materijalni rashodi u iznosu od 2.110.138,91 kuna, su u okviru planiranog i nema 

značajnijih odstupanja. 

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 70.393,39 kuna su u okviru planiranog. U odnosu 

na prošlu godinu kada su zbog pandemije virusom COVID-19 izostali troškovi stručnog 

osposobljavanja zaposlenika i s njima povezani troškovi službenog putovanja ove godine je 

bilo troškova, a najveći dio ove vrste rashoda (31.140,00 kuna) utrošen je za osposobljavanje 

žena programa „Zaželi – Općina Gornja Vrba“ za zanimanje – cvjećar. 

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 241.836,54 kuna, 94,28% od plana. 

Najveći dio ovih rashoda odnosi se na račune za plin i električnu energiju – javnu rasvjetu u 

iznosu od 116.119,11 kuna i značajno su niži u odnosu na izvještajno razdoblje prijašnje 

godine, a glavni razlog značajnog smanjenja troškova energije je postavljanje energetski 

učinkovite LED javne rasvjete na području Općine Gornja Vrba. Za uredski materijal i 

materijal za čišćenje (papir za kopiranje, papirnate ručnike, sredstva za čišćenje, tonere za 

fotokopirni stroj i sl.) utrošeno je 38.173,27 kuna. U iznosu od 37.766,32 kuna nabavljeno je 

sitnog inventara gdje se ističu troškovi za kupnju 6 bicikala za svaku od korisnica programa 

„Zaželi – Općina Gornja Vrba“, te 30 komada stupnih božićnih ukrasa javne rasvjete. Svi 

ostali rashodi su dobro isplanirani i izvršeni u gotovo točnom iznosu plana. 

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 1.508.533,482 kuna, što je 92,74% od planiranog. 

Najveći dio ovih rashoda odnosi se na usluge tekućeg održavanja u iznosu od 952.602,79 

kuna koji su utrošeni za nasipanje poljskih puteva, tekuće održavanja cesta, nogostupa, javne 

rasvjete, zgrada i javnih površina, popravak i servis opreme i uređaja. Rashodi za usluge 

promidžbe i informiranja iznose 33.386,50 kuna, odnose se na medijsko praćenje programa 

„Zaželi – Općina Gornja Vrba“, objavu natječaja i oglasa (rezultati izbora). Za komunalne 

usluge utrošeno je 181.194,58 kuna što je povećanje u odnosu na izvršenje izvještajnog 

razdoblja prošle godine. Rashodi se odnose na potrošnju vode, deratizaciju i najveći dio su 

rashod za usluge reciklažnog dvorišta u iznosu 7.500,00 kuna/mjesečno, te povećanje troška 

redovnog mjesečnog odvoza komunalnog otpada. Rashodi za intelektualne usluge u iznosu 

242.796,32 kuna su značajno veći u odnosu na izvršenje istog izvještajnog razdoblja prošle 

godine. Razlog povećanja su geodetsko-katastarske usluge (parcelacija, rekonstrukcija međa 
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čestica u vlasništvu općine), te novi trošak koji se isplaćuje za provedbu projekta „Zaželi – 

Općina Gornja Vrba“ u iznosu 5.062,50 kn/mj. Intelektualne usluge obuhvaćaju i troškove 

održavanja  Programa „Male škole“, odvjetničke usluge za zastupanje u sudskim predmetima, 

poslove CZ, izradu Provedbenog programa, izradu Strategije upravljanja imovinom, izradu 

Izvješća o stanju u prometu. Sredstva za računalne usluge u iznosu 14.666,00 kuna što je u 

razini planiranog, i odnosi se na redovno mjesečno održavanje računalnih programa. Rashodi 

za ostale usluge izvršeni su u iznosu od 55.538,55 kuna, a odnose se na tiskarske usluge oko 

lokalnih izbora, te najveći dio utrošen je  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 23.965,59 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 265.409,91 kuna i u skladu su s planom 

(91,22% plana). Svi rashodi su dobro isplanirani i u okvirima planiranog, a odnosi se na 

plaćanje naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u skladu s općinskim odlukama u 

iznosu 108.597,90 kn, te za biračke odbore i povjerenstvo lokalnih izbora 54.030,95 kuna. 

Rashodi za reprezentaciju izvršeni su u skladu s planom u iznosu od 26.897,15 kn. Članarine 

u iznosu 25.130,84 kuna plaćene su LAG Slavonska ravnica i Hrvatskoj zajednici općina. 

Pristojbe i naknade u iznosu od 36.172,84 kuna plaćene su javnim bilježnicima za ovjere 

potpisa i postupke ovrhe, a u iznosu od 33.309,84 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 od 4.837,50 kuna obuhvaćaju rashode 

protokola – nabavka lampiona, vijenaca, aranžmana, te FINA certifikat. 

 

Financijski rashodi u iznosu od 14.039,30 kuna čine 87,75% planiranog. 

Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 13.055,98 kuna 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 983,32 kuna odnose se na plaćene naknade poreznoj upravi 

za naplatu lokalnih poreza.  

  

Subvencije su isplaćene u iznosu od 32.251,37 kuna i niže su od planiranog. 

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu 5.523,23 kuna odnose se na 

oslobađanje od plaćanja komunalne naknade trgovačkim društvima koji obavljaju proizvodne 

djelatnosti u Gospodarskoj zoni sukladno Odluci općinskog vijeća u svrhu poticanja 

proizvodnje i značajno su manje u odnosu na prošlu godinu, a razlog smanjenja je protek pet 

godina na koje je općina putem subvencija oslobađala gospodarske subjekte. U iznosu od 

26.728,14 kuna je isplaćena potpora za tri obrtnika za razvoj poduzetništva na području 

Općine Gornja Vrba za 2021.godinu. 

 

Pomoći unutar općeg proračuna realizirane su u iznosu od 64.132,57 kuna i čine 

99,43% planiranog. Tekuća pomoć unutar općeg proračuna u iznosu od 50.000,00 kuna 

uplaćena je u Državni proračun RH za pomoć stradalima u potresu na sisačkom i petrinjskom 

području. U iznosu od 14.132,57 kuna isplaćena je kapitalna pomoć za plaćanje 15% troškova 

nabavke kanti za odvojeno prikupljanje otpada prema Ugovoru o nabavi spremnika za 

odvojeno prikupljanje otpada sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
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Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade isplaćene 

su u iznosu od 759.761,41 kuna što čini 89,65% planiranog. 

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 i 

božićnica umirovljenicima). Ovom skupinom obuhvaćene su i naknade za novorođenu djecu 

u iznosu 60.000,00 kn, te potpore redovitim studentima u iznosu 125.200,00 kuna. Novi 

rashod u ovoj skupini naknada je mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja u iznosu od 

20.000,00 kuna po obitelji. U izvještajnom razdoblju isplaćene su četiri novčane pomoći. 

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu 209.987,58 kuna odnosi se na 

izdvajanja za sufinanciranje troškova smještaja djece u vrtićima Cekin, Potjeh, I.B.Mažuranić 

i Lira u Slavonskom Brodu. Rashodi za pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama sukladno 

sporazumu sa Crvenim križem ostvareni su u iznosu 6.400,00 kuna. Financirana je nabavka 

radnih bilježnica i školskog pribora svim učenicima osnovnih škola sa područja Općine 

Gornja Vrba u iznosu 52.699,75 kuna. U iznosu od 38.800,62 kuna financirano je šest 

priključaka na komunalnu infrastrukturu temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.  

 

Ostali rashodi u iznosu 686.905,38 kuna, čine 96,88% od plana. 

Tekuće donacije u novcu – podijeljene su donacije u iznosu od 624.428,11 kuna. Obuhvaćaju 

donacije udrugama s područja općine temeljem Javnog natječaja sufinanciranja projekata i 

programa udruga i ostalih organizacija civilnog društva u 2021.godini iz Proračuna Općine 

Gornja Vrba. Crvenom križu doznačeno je u skladu sa Zakonom iznos od 35.475,28 kuna. 

Političkim strankama za redovito financiranje isplaćeno je sukladno Odluci i  broju članova u 

Općinskom vijeću. Zbog provođenja lokalnih izbora u iznosu od 18.702,83 kuna isplaćena su 

sredstva prema ostvarenim rezultatima na izborima. 

Kapitalne donacije isplaćene su ove godine RKT župi BDM, Ruščica za priključak crkve 

Sv.Nikole u Gornjoj Vrbi na komunalnu infrastrukturu. 

Ugovorene kazne – po sudskom sporu isplaćena je naknada štete i sudski trošak u iznosu od 

16.681,73 kuna. 

Kapitalne pomoći su isplaćene Trgovačkom društvu Vodovod d.o.o. temeljem Ugovora za 

izgradnju vodovodne mreže. 

 

 

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  realizirani su u iznosu 

od 4.843.791,57 kuna, odnosno 88,48% od planiranog. 

 

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – u iznosu od 71.361,06 kuna 

kupljeno je zemljište k.č.br. 114/10 u G.Vrbi za izgradnju ceste. 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 

4.644.651,76 kuna što je ostvarenje 88,08% od planiranog.  

Rashodi za Građevinske objekte su 4.595.428,50 kuna i čine 88,82% planiranog. Za poslovne 

objekte utrošeno je 904.871,24 kuna. Najveći dio sredstava utrošen je za izgradnju tribine na 

nogometnom igralištu u Donjoj Vrbi – 480.646,17 kuna, za tribinu na nogometnom igralištu u 

Gornjoj Vrbi utrošeno je 260.533,82 kuna, a za montažno objekt – spremište utrošeno je 

163.691,25 kuna. Ceste – gotovo svi izvršeni rashodi u iznosu od 2.902.620,37 kuna odnose 

se na izgradnju pješačko-biciklističke staze u ulici Vrbskih žrtava u Gornjoj Vrbi za čiju su 

izgradnju su sredstva osigurana prijavom na Javni poziv urbanog područja Slavonski Brod 

(referentni broj: KK.07.4.2.21). Ostali građevinski objekti – u 2021.godini ostvareni su 
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rashodi u iznosu od 767.936,89 kuna i odnose se na: ulaganja u završetak mrtvačnice u 

Gornjoj Vrbi, izgradnju ograde oko groblja u Gornjoj Vrbi za čiju je izgradnju od 

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU primljena kapitalna pomoć u iznosu 

300.000,00 kuna, na radove pješačkog prijelaza preko pruge na Klisu, te za nabavku 

centralnog križa na groblju u Donjoj Vrbi.  

Postrojenja i oprema. Za ovu vrstu rashoda utrošeno je 49.223,26 kuna, što je 49,47%  

planiranog. Navedeni rashod odnosi se na nabavku novog servera, komunikacijskih uređaja, 

uredskog namještaja, klima uređaja. 

Nematerijalna proizvedena imovina – iako su rashodi na ovoj stavci planirani u izvještajnom 

razdoblju nije bilo realizacije. 

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 127.778,75 

kuna što je u granicama planiranog ove godine, tj. 99,05% planiranog. Sredstva su utrošena za 

ugradnju centralnog grijanja u Društvenom domu u Donjoj Vrbi i postavljanje mrežnih 

kablova u općinskim prostorijama.  

 

 

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA realizirani su u 

iznosu od 308.122,56 kuna, odnosno 99,72% od plana.  

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenog zajma – u iznosu od 308.122,56 kuna otplaćen je dio 

robnog zajma za energetski učinkovitu LED javnu rasvjetu na rate trgovačkom društvu 

ELEKTROKOVINA LIGHTING d.o.o., Hrv.Leskovac. 
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B. POSEBNI DIO PRORAČUNA 
 

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI  
 

 Plan Izvršenje Indeks  

RAZDJEL  010 OPĆINA GORNJA VRBA 10.644.441,52 9.699.635,18 91,12 

GLAVA 010-01 

TEKUĆI PROGRAM JUO, 

OPĆINSKOG NAČELNIKA 

I OPĆINSKOG VIJEĆA 

10.644.441,52 9.699.635,18 91,12 

 

 
 Plan Izvršenje 

Program:  1001 Javna uprava i administracija 1.328.250,00 1.294.395,25 

Aktivnost: A1001-01 Javna uprava i administracija 679.650,00 677.594,90 

Aktivnost: A1001-02 Opći poslovi općinske uprave 532,100,00 500.895,36 

Aktivnost: A1001-03 Nabavka proizvedene imovine 49.500,00 49.223,26 

Aktivnost: A1001-06 Ugovor. kazne i naknada štete 17.000,00 16.681,73 

Aktivnost: A1001-07 Donacija potres – Banovina 50.000,00 50.000,00 

 

Cilj ovog programa je osigurati nesmetano i kontinuirano funkcioniranje općinske uprave 

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 97,45% plana što je dobro izvršenje u odnosu na 

planirano. Rashod koji se ističe u ovom programu je donacija za potresom pogođena područja 

– Banovine. 

 

 
 Plan Izvršenje 

Program:  1002 Redovna djelatnost tijela JLS 150.250,00 148.649,99 

Aktivnost: A1002-01 Rad Opć. vijeća i Opć. načelnika 150.250,00 148.649,99 

 

Cilj ovih programa je omogućiti rad predstavničkog i izvršnog tijela, te kroz članstvo u HZO i 

LAG-u prikupiti potrebne informacije za donošenje odluka.  

Cilj je ostvaren redovnim održavanjem sjednica općinskog vijeća, efikasnim obavljanjem 

poslova lokalnog značaja, međuopćinskom suradnjom. Svi rashodi ove skupine su dobro 

isplanirani i njihova realizacija je visokih 98,94% plana. 

 

 
 Plan Izvršenje 

Program:  1003 Provođenje lokalnih izbora 89.241,52 77.245,42 

Aktivnost: A1003-01 Lokalni izbori 89.241,52 77.245,42 
 

Cilj ovih programa je omogućiti nesmetan rad Izbornom povjerenstvu u provođenju Lokalnih 

izbora. Cilj je ostvaren podmirenje svih financijskih obveza proizašlih iz provođenja Lokalnih 

izbora. Ostvareno je 86,56% plana. 
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 Plan Izvršenje 

Program: 1004 Subvencije 69.000,00 32.251,37 

Aktivnost: A1004-01 Poticanje proizvodnih djelatnosti u 

gospodarskoj zoni 

19.000,00 5.523,23 

Aktivnost: A1004-02 Poticanje gospodarskog razvoja na 

području Općine Gornja Vrba 

50.000,00 26.728,14 

 

Cilj ovih programa je potaknuti gospodarski razvoj na području Općine Gornja Vrba kroz 

zadržavanje proizvodnih kapaciteta gospodarski subjekti, te osnivanjem novih obrta. 

Programom su planirana veća sredstva zbog potencijalnih novih gospodarskih subjekata, pa je 

ostvarenje ovog programa nešto niže 46,74%. 

 

 
 Plan Izvršenje 

Program:  1005 Predškolski odgoj 44.500,00 44.345,55 

Aktivnost: A1005-01 Provođenje predškolskog minimuma 44.500,00 44.345,55 
 

Cilj ovih programa je predškolskoj djeci stvoriti zakonske minimalne preduvjete za daljnje 

školovanje.  

Cilj je ostvaren provođenjem predškolskog minimuma – „Mala škola“. U promatranom 

razdoblju ostvareno je 99,65% plana. 

 

 
 Plan Izvršenje 

Program:  1008 Tekući program socijalne skrbi 871.250,00 795.236,69 

Aktivnost: A1008-01 
Pomoć socijalno ugroženim obiteljima, 

studentima i novorođenoj djeci 
793.000,00 720.960,79 

Aktivnost: A1008-02 Humanitarna skrb kroz udruge građana 35.500,00 35.475,28 

Aktivnost: A1008-03 
Jednokratna prava iz Zakona o pravima 

HRVI i članova njihovih obitelji 
42.750,00 38.800,62 

 

Cilj programa je direktno ili kroz humanitarne udruge pomoći stanovnicima Općine Gornja 

Vrba koji su se nalaze u potrebitim životnim situacijama.  

Cilj programa ostvaren dodjeljivanjem novčanih sredstava za socijalno ugroženu kategoriju 

stanovnika; financijskim podupiranjem akademskog školovanja mladih i natalitetnog rasta na 

području naše Općine, uključivanje humanitarnih organizacija dodjeljivanjem zakonske 

financijske obveze (Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Slavonski Brod), te plaćanjem 

troškova priključka na komunalnu infrastrukturu HRVI i članovima njihovih obitelj temeljem 

Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. U 

promatranom razdoblju ostvareno je 91,28% plana. 

 
 

 Plan Izvršenje 

Program: 1009 Dodatne usl. u zdravstvu i preventiva 49.000,00 48.770,75 

Aktivnost: A1009-01 Deratizacija, dezinsekcija 49.000,00 48.770,75 
 

Cilj programa je osigurati zdravstvenu zaštitu stanovništva.  

Cilj je ostvaren provođenjem proljetne i jesenske deratizacije na području Općine Gornja 

Vrba U izvještajnom razdoblju ostvareno je 99,53% plana. 
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 Plan Izvršenje 

Program:  1011 Zaštita od požara i civilna zaštita 46.000,00 25.631,25 

Aktivnost: A1011-01 Zaštita od požara 20.000,00 4.881,25 

Aktivnost: A1011-03 Sustav Zaštite i spašavanja – HGSS 5.000,00 0,00 

Aktivnost: A1011-05 
Primjena Zakona o zaštiti stanovništva i 

materijalnih dobara 
21.000,00 20.750,00 

 

Cilj programa je pružanje sigurnosti mještanima Općine kroz javne službe sigurnosti – JVP, 

HGSS, Civilna zaštita.  

U promatranom razdoblju ostvareno je 98,91% plana. Cilj je ostvaren jer je osigurana 

sigurnost stanovnicima Općine. 

 

 
 Plan Izvršenje 

Program:  1013 SPORT 500.000,00 495.000,00 

Aktivnost: A1013-01 Redovno djelovanje sportskih udruga 500.000,00 495.000,00 

 

Cilj programa je podupiranje rada sportskih udruga sa područja Općine Gornja Vrba koje su 

izvršile prijavu na Natječaj koji je objavila Općina.  

Cilj program je ostvaren iako je zbog pandemije virusom COVID-19 djelovanje nekih udruga 

ograničeno tako da je doniranje financijskih sredstava prilagođeno aktivnostima sportskih 

udruga. U promatranom razdoblju ostvareno je 99,00% plana. 

 

 
 Plan Izvršenje 

Program: 1014 KULTURA 19.000,00 10.000,00 

Aktivnost: A1014-01 Sufin. KUD-a VRBA i dr. udruga u kulturi 19.000,00 10.000,00 

 

Cilj programa je kroz rad udruga u kulturi potaknuti što veći broj stanovnika da se uključe u 

razvoj kulture i očuvanje kulturne baštine na području Općine i šire.  

Cilj program je ostvaren iako je zbog pandemije virusom COVID-19 djelovanje udruga 

ograničeno tako da je doniranje financijskih sredstava prilagođeno aktivnostima udrugama u 

kulturi. U promatranom razdoblju ostvareno je 52,63% plana 

 

 
 Plan Izvršenje 

Program: 1015 RELIGIJA 56.000,00 55.301,68 

Aktivnost: 1015-01 Suradnja s vjerskim zajednicama 56.000,00 55.301,68 

 

Cilj programa je kroz donacije vjerskim ustanovama osigurati bolje uvjete rada zajednici 

vjernika i očuvanju vjerske kulturne baštine.  

Cilj program ostvaren sufinanciranjem aktivnosti vjerskih zajednica u cilju unapređenje svih 

oblika rada. U promatranom razdoblju ostvareno je 98,75% plana. 

 

 
 Plan Izvršenje 

Program: 1016 Rad udruga građana i političkih organ. 30.500,00 30.250,00 

Aktivnost: A1016-01 Suradnja s političkim organizacijama 13.500,00 13.250,00 

Aktivnost: A1016-02 Pomoći udrugama građana 17.000,00 17.000,00 
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Cilj programa je potaknuti što veći broj mještana da se uključi u rad udruga i političkih 

organizacija radi povećanja fizičke i socijalne aktivnosti i kvalitetnijeg političkog odlučivanja.  

Cilj programa ostvaren sufinanciranjem aktivnosti udruga građana i političkih organizacija u 

cilju unapređenje svih oblika kreativnosti i stvaralaštva. U promatranom razdoblju ostvareno 

je 99,18% plana 
 

 

 Plan Izvršenje 

Program:  1017 Zaštita okoliša 114.500,00 95.419,20 

Aktivnost: A1017-01 Gospodarenje otpadom 100.000,00 81.286,63 

Aktivnost: A1017-02 Nabavka posuda za odvojeno prikuplj. otpada 14.500,00 14.132,57 

 

Cilj programa je zaštita okoliša – sprečavanje nastanka divljih deponija na području Općine.  

Cilj je ostvaren u dijelu gdje Općina Gornja Vrba paušalno plaća rad reciklažnog dvorišta 

tvrtke Jakob Becker d.o.o. kao bi mještani Općine imali mogućnost deponiranja otpada, te   

sufinanciranje nabavke posuda za odvojeno prikupljanje otpada pri Fondu za zaštitu okoliša 

gdje je Općina sufinancirala nabavku posuda sa 15% udjela. 
 

 

 Plan Izvršenje 

Program:  1018 Održavanje kom. infrastrukture 742,750,00 695.370,44 

Aktivnost: A1018-01 Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu 170.000,00 154.092,86 

Aktivnost: A1018-02 Uređenje groblja D.Vrba 48.750,00 39.938,00 

Aktivnost: A1018-03 Nerazvrstane ceste i javne površine 200.000,00 199.106,25 

Aktivnost: A1018-07 Održavanje javnih površina 100.000,00 79.165,83 

Aktivnost: A1018-08 Održavanje poljskih puteva 204.000,00 203.655,00 

Aktivnost: A1018-11 Urbani mobilijar i prigodno ukrašavanje 20.000,00 19412,50 

 

Cilj programa je održavanje postojeće komunalne infrastrukture kako bi u što većoj mjeri bila 

na raspolaganju i zadovoljila potrebe stanovništva na području naše Općine. 

Cilj programa je ostvaren ulaganjem znatnih sredstava u održavanje primarne komunalne 

infrastrukture prema mogućnostima i potrebama.  

Ostvarenje plana je 93,62%. 
 

 

 Plan Izvršenje 

Program:  1019 
Izgradnja objekata i uređenje 

komunalne infrastrukture 
178.300,00 167.142,20 

Aktivnost: 
A1019-01 

Osiguranje zemljišta za izgradnju 

objekata i uređenje kom.infrastrukture 
72.000,00 71.361,06 

Aktivnost: A1019-03 Modernizacija kolnika 30.000,00 20.000,00 

Aktivnost: A1019-04 
Pomoć trg. društvima u javnom sektoru 

za izgradnju kom. vodnih građevina 
26.000,00 25.493,86 

Kap. projekt: K1019-05 Mrtvačnica u Gornjoj Vrbi 45.300,00 45.287,28 

Kap. projekt: K1019-06 
Zacjevljenje kanala u ul.Vrb.žrtava u 

Gornjoj Vrbi 
5.000,00 5.000,00 

 

Cilj programa je stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji razvoj, tj. izgradnja nove 

komunalne infrastrukture kako bi se u što većoj mjeri zadovoljile potrebe stanovništva na 

području naše općine, te pružili bolji uvjeti stanovanja. 
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Cilj projekta je ostvaren u dijelu osiguravanja zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture 

(kupovina zemljišta radi izgradnje ceste u Gornjoj Vrbi), dok se sa radovima na planiranom 

zacjevljenju kanala u ulici Vrb.žrtava u Gornjoj Vrbi nije započelo u 2021.godini. 

Ostvarenje plana je 93,74%. 

 
 Plan Izvršenje 

Program:  1020 Građevinski objekti i javne površine 5.734.900,00 5.066.324,43 

Aktivnost: A1020-01 Tekuće održavanje građevin. objekata 100.000,00 85.121,59 

Kap. projekt: K1020-02 Izgradnja sportske tribine u GV 261.000,00 260.533,82 

Tek. projekt: T1020-03 Modernizacija nogostupa i ugibališta 200.000,00 168.100,50 

Kap. projekt: K1020-05 Adaptacija doma Gornja Vrba 191.750,00 143.828,49 

Tek. projekt: T1020-06 Adaptacija doma Donja Vrba 93.150,00 93.117,50 

Tek. projekt: T1020-07 Izgradnja mjesnog groblja G.Vrba 526.000,00 525.789,11 

Kap. projekt: K1020-08 Izgradnja biciklističkih staza (G.Vrba) 3.162.000,00 2.902,620,37 

Tek. projekt: T1020-09 Montažni objekt – SKLADIŠTE 164.000,00 163.691,25 

Tek. Projekt T1020-10 Izgradnja sportske tribine u Donjoj Vrbi 481.000,00 480.646,17 

Tek. projekt: T1020-11 Adaptacija nog.igrališta u G.Vrbi 236.000,00 235.365,63 

Kap. projekt: K1020-12 Izgradnja pomoć. nog.igrališta u G.Vrbi 320.000,00 7.500,00 

 

Cilj ovog programa je izgradnja novih i adaptacija postojećih objekata značajnih za 

svakodnevni život stanovnika naše općine. 

Cilj programa ostvaren je na projektima koji su u izgradnji. Ulaganjima u adaptaciju i obnovu 

društvenih domova; izgradnju i obnovu sportskih objekata; te početkom izgradnje pješačko-

biciklističke staza u ulici Vrbskih žrtava u Gornjoj Vrbi. Ostali projekti obuhvaćeni ovim 

programom su od velikog značaja za mještane Općine Gornja Vrba, te se završetkom 

pojedinog od njih očekuje dugoročna korist za mještane Općine Gornja Vrba.  

Ostvarenje plana ovog programa je 88,34%. 

 
 Plan Izvršenje 

Program:  1022 Zaduženje 309.000,00 308.122,56 

Aktivnost: A1022-01 Otplata glavnice robnog zajma – JR 309.000,00 308.122,56 
 

Cilj programa je smanjenje rashoda za javnu rasvjetu nabavkom nove energetski učinkovite 

LED javne rasvjete robnim zajmom.  

Cilj programa je ostvaren jer se primljeni robni zajma za energetski učinkovitu LED javnu 

rasvjetu na rate trgovačkom društvu ELEKTROKOVINA LIGHTING d.o.o., Hrv.Leskovac 

uredno otplaćuje. 

 
 Plan Izvršenje 

Program:  1023 
„ZAŽELI-OPĆINA GORNJA VRBA“ 

program zapošljavanja žena 
312.000,00 310.178,40 

Aktivnost: A1023-01 Zapošljavanje žena 266.000,00 264.688,40 

Aktivnost: A1023-02 Obrazovanje i osposobljavanje žena 31.300,00 31.140,00 

Aktivnost: A1023-03 Promidžba i vidljivost 14.700,00 14.350,00 
 

Cilj programa je zapošljavanje teže zapošljivih kategorija žena i pružanje potpore krajnjim 

korisnicima (starijim i nemoćnim osobama). 

Cilj programa je ostvaren jer je Programom „Zaželi – Općina Gornja Vrba“ zaposleno šest 

žena koje pružaju potporu starijim i nemoćnim osobama na području na naše općine. Sredstva 

su osigurana iz Europskog socijalnog fonda, a ostvarenje plana ovog programa je 99,42%. 
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STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA 
 

Stanje potraživanja na dan 31.12.2021.godine iznosi 624.722,81 kuna, a obuhvaćaju: 

c) Potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 624.722,81 kuna čine: 

- potraživanja za  poreze – 717.766,07 kn; 

- potraživanja za prihode od imovine – 459.596,87 kn; 

- potraživanja za prihode po posebnim propisima – 234.012,34 kn; 

- potraživanja za prihode od pruženih usluga – 6.060,46 kn; 

- ispravak vrijednosti potraživanja temeljem članka 37.a Pravilnika o PRiRP – 

792.712,93 kn. 

d) Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine nema jer su tijekom 2021.godine izmirena 

sva potraživanja po ovoj osnovi. 

 

 

 

STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA 
 

Na dan 31.12.2021.god. evidentirane su kratkoročne obveze u iznosu 829.979,77 kuna, a 

odnose se na:  

d) Obveze za rashode poslovanja u iznosu 353.195,88 kuna čine: 

- obveze za zaposlene – 79.121,94 kuna; 

- obveze za materijalne rashode – 90.925,27 kuna; 

- obveze za financijske rashode – 1.442,20 kuna; 

- obveze za naknade građanima i kućanstvima – 24.623,15 kuna; 

- ostale tekuće obveze – 157.083,32 kuna. 

e) Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 28.309,32 kuna. 

f) Obveze za kredite i zajmove u iznosu 448.474,57 kuna čine: 

- obveze za zajmove od trg.društava izvan jav.sektora – 308.122,44 kuna; 

- obveze za zajmove od drugih razina vlasti – 140.352,13 kuna 

 

 

 

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA 
 

Izvanbilančni zapisi koji se odnose na vrijednost sudskih sporova – evidentirani su zapisi u 

ukupnom iznosu od 22.250,00 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 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. 
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23.  ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE 
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI GORNJA 
VRBA ZA 2021. GODINU  

 

                     Na temelju članka 74. stavka 

1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(NN 68/18,110/18, 32/20) i članka 30. 

Statuta općine Gornja Vrba (“Službene 

novine Općine Gornja Vrba br. 1/21), 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 

svojoj 07. sjednici održanoj 

29.06.2022.god. donijelo je: 

 

 

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća o izvršenju 

programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne  infrastrukture u Općini 

Gornja Vrba za 2021. godinu 

 

I. 

Usvaja se Izvješće o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne  infrastrukture  u Općini Gornja 

Vrba za 2021. godinu, koje je podnio 

općinski načelnik. 

                                                                    

II. 

 

Ovaj zaključak će se objaviti u 

„Službenim novinama Općine Gornja 

Vrba“ 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

         

                               Predsjednica 

Općinskog vijeća: 

     

    Dunja Odobašić, mag. iur. 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 363-02/20-01/04 

URBROJ:2178/28-02-22-6 

U  Gornjoj Vrbi, 30.06.2022.godine 
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24.  ODLUKA USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI GORNJA VRBA ZA 2021. G.   
 

      Na temelju članka 74. stavka 1. i 2. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 

68/18,110/18, 32/20) i članka 30. Statuta 

općine Gornja Vrba (“Službene novine 

Općine Gornja Vrba br. 1/21), 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 

svojoj 07. sjednici održanoj 

29.06.2022.god. donijelo je: 

 

ODLUKU 

O USVAJANJU IZVJEŠĆA O 

IZVRŠENJU PROGRAMA 

ODRŽAVANJA  KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE U OPĆINI 

GORNJA VRBA 

ZA 2021. GODINU 

 

I. 

Usvaja se Izvješće o izvršenju 

Programa održavanja  komunalne  

infrastrukture  u Općini Gornja Vrba za 

2021. godinu, koje je podnio općinski 

načelnik. 

                                                                    

II. 

Izvješće iz točke I. sastavni je dio 

ove Odluke. 

 

III. 

Ovaj zaključak će se objaviti u 

„Službenim novinama Općine Gornja 

Vrba“ 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

         

                       Predsjednica 

Općinskog vijeća: 

     

    Dunja Odobašić, mag. iur. 

 

KLASA: 363-02/20-01/05 

URBROJ:2178/28-02-22-5 

U  Gornjoj Vrbi, 30.06.2022.godine 
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25.  ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI I 
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2021. G.   

 

                 Na temelju Zakona o socijalnoj 

skrbi („NN“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 

52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20) i  i 

članka 30. Statuta općine Gornja Vrba 

(“Službene novine Općine Gornja Vrba br. 

1/21), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba 

na svojoj 07. sjednici održanoj 

29.06.2022.god. donijelo je: 

 

 

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa socijalne skrbi i zdravstvene 

zaštite na području Općine Gornja Vrba 

za 2021. godinu 

 

I. 

Usvaja se Izvješće o izvršenju 

Programa  socijalne skrbi i zdravstvene 

zaštite na području Općine Gornja Vrba za 

2021. godinu koje je podnio općinski 

načelnik. 

                                                                    

II. 

Ovaj zaključak će se objaviti u 

„Službenim novinama Općine Gornja 

Vrba“ 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

         

                             Predsjednica 

općinskog vijeća: 

     

   Dunja Odobašić, mag. iur. 

 

 

 

 

KLASA: 402-08/20-01/15 

URBROJ:2178/28-02-22-5 

U  Gornjoj Vrbi, 30.06.2022.godine 
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26.  ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GORNJA VRBA   
 
Na temelju  članka 391. Zakona o vlasništvu i 

drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 

br: 81/15.-pročišćen tekst)  i čl. 10. Odluke o 

uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 

nekretninama u vlasništvu Općine Gornja Vrba 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ broj 22/15), Općinsko vijeće općine 

Gornja Vrba  na  07. sjednici  održanoj 

29.06.2022. godine donijelo je: 

 

ODLUKU o prodaji nekretnina u vlasništvu 

  Općine Gornja Vrba 

 

Članak 1. 

 Daje se na prodaju, putem javnog 

natječaja prikupljanjem pisanih ponuda, 

nekretnine 

u vlasništvu općine Gornja Vrba,i to: 

           -oranica oznake k.č. 517/1, zk.ul.1619 

k.o. Vrba.    

 Ukupna površina zemljišta iznosi 3600 

m2, procijenjene vrijednosti sveukupno 

180.000,00 kn. 

 

Članak 2. 

   Početna prodajna cijena nekretnina iz članka 

1. ove  odluke utvrđuje se : 

- za kč. br. 517/1 u iznosu od 

180.000,00 kn; 

                                                                                                      

                                                                     

Članak 3. 

 U skladu s ovom odlukom  Općinski 

načelnik objaviti će natječaj za prodaju 

nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke.   

  U natječaju će se naznačiti način i rok 

isplate kupoprodajne cijene kao i pravo 

prodavatelja da odustane   od prodaje u svako 

doba prije potpisivanja ugovora bez snošenja 

novčanih i svih drugih eventualnih posljedica.  

 

  Članak 4. 

Natječaj se provodi sustavom 

zatvorenih pisanih ponuda. 

 

Članak 5. 

 Kriterij za odabir najpovoljnije ponude 

utvrđuje se najviša ponuđena cijena.   

 

Članak 6. 

 Otvaranje pristiglih ponuda provest će 

povjerenstvo od tri člana, kojeg imenuje 

Općinski načelnik. 

 Postupak otvaranja i obrade ponuda 

Povjerenstvo i Općinski načelnik provest će 

sukladno odredbama članka 11. do 13. u uvodu 

citirane Odluke. 

  

Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba“. 

   

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

      

  PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

        

  Dunja Odobašić, mag.iur. 

 
 

 

KLASA:406-01/22-01/05 

URBROJ:2178-28-02-22/3 

U  Gornjoj Vrbi, 30.06.2022. 
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27.  ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA PO JAVNOM NATJEČAJU 
ZA PRODAJU NEKRETNINAU VLASNIŠTVU OPĆINE GORNJA VRBA 

 

      Na temelju  članka  35. stavak 2. i 

članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim 

stvarnim pravima („Narodne novine“ broj: 

91/96, 58/98, 137/99.- Odluka USRH, 

22/00.-Odluka USRH, 73/00, 114/01, 

79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 

143/12. i 152/14.) članka 48. stavka 3. 

Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),  

Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu 

Općine Gornja Vrba, KLASA:406-01/22-

01/02; URBROJ:2178-28-02-22/3 od 31. 

03.2022. godine. i Javnog natječaja za 

prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 

Gornja VrbaKLASA:406-01/22-01/02; 

URBROJ:2178-28-02-22/4  od 20. travnja 

2022. godine, te ,Zapisnika sa otvaranja 

ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu 

Općine Gornja Vrba, KLASA: 406-01/22-

01/02,URBROJ: 2178/28-02-22/13, od 

02.05. 2022. godine Općinsko vijeće 

Općine Gornja Vrba, na 07. Sjednici 

održanoj 29.06.2022.godine, donosi: 

 

ODLUKU  

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po 

javnom natječaju za prodaju nekretnina 

 u  vlasništvu Općine Gornja Vrba 

 

Članak 1. 

Na  temelju  javno  provedenog 

natječaja za prodaju nekretnina u 

vlasništvu Općine Gornja Vrba, utvrđene 

su najpovoljnije ponude za nekretnine kako 

slijedi: 

 

1. Za građevinsko zemljište k.č. 

38/33, K.O. Vrba, oranica Vrbsko 

polje, površine 3786 m2,  s 

početnom cijenom od 190.000,00 

kn, Alen Marušić, Vinogradska 

cesta 2 e, Slavonski Brod, 

OIB:63057120335, utvrđuje se kao 

najpovoljniji ponuditelj s 

ponuđenom cijenom  od 

199.000,00 kuna 

(slovima:stodevedesetdevettisućaku

na), 

 

2. Za  građevinsko zemljište: kč. br. 

38/34, K.O. Vrba oranica Vrbsko 

polje ukupne površine 3918 m2,  

početne cijene  196.000,00 kn,  

Ivan Rašić, Ruščičkih žrtava 41, 

Ruščica, OIB:82406368957, 

utvrđuje se kao najpovoljniji 

ponuditelj s ponuđenom cijenom  

od 200.000,00 kuna 

(slovima:dvjestotisućakuna), 

 

Članak 2. 

Na temelju ove Odluke o izboru, 

ponuditelji iz  članku 1.  Ove Odluke dužni 

su pristupiti sklapanju Ugovora o 

kupoprodaji u roku od 15 dana, računajući 

od od dana kada mu bude dostavljen pisani 

primjerak Ugovora o kupoprodaji, odnosno 

od dana kada bude pozvan na potpis 

ugovora.  

Odabrani ponuditelj je dužan platiti 

kupoprodajnu cijenu jednokratno, u roku 

30 dana od dana zaključenja 

kupoprodajnog ugovora 

  

Članak 3. 

Ako ponuditelj odustane od 

sklapanja ugovora, odnosno ne uplati 

kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od 

dana zaključenja ugovora, nema pravo na 

povrat jamčevine, a nekretnina će se 

ponovno izložiti prodaji na javnom 

natječaju. 

 

Čanak 4. 

Troškove ovjere potpisa,uknjižbe 

nekretnina u Zemljišnu knjigu te poreza na 

promet nekretnina snosi kupac. 
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Članak 5¸ 

Pravo vlasništva na kupljenoj 

nekretnini, kupac stječeuknjižbom u 

zemljišnim knjigama nakon što je u 

potpunosti podmirio obveze prema Općini 

Gornja Vrba utvrđene kupoprodajnim 

ugovorom, nakon čega će Općina Gornja 

Vrba izdati tabularnu ispravu potrebnu za 

upis prava vlasništva. 

 

Članak 6. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik 

Općine Gornja Vrba da s odabranim 

ponuditeljima iz članka 1. ove Odluke 

zaključi ugovore o o kupoprodaji 

nekretnina iz članka 1.ove Odluke. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu dan 

nakon objave u „u  «Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba“  ista će biti 

objavljena na web stranici i oglasnoj ploči 

Općine Gornja Vrba. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 

GORNJA VRBA 

 

                                                                                  

Predsjednica Općinskog vijeća 

                                                                             

Dunja Odobašić, mag. iur. 

 

 

 

KLASA:406-01/22-01/02 

URBROJ:2178/28-02-22/14 

U  Gornjoj Vrbi, 30.06.2022. 
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28.  ODLUKA O UDRUŽIVANJU OPĆINE GORNJA VRBA U TURISTIČKU ZAJEDNICU 
PODRUČJA „SLAVONSKI BROD-POSAVINA“ 

 

Na temelju članaka 27. i 35. 

Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 

br. 33/01, 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12, 19/13, 137/15-ispravak, 123/17, 

98/19, 144/20), članka 30. Statuta Općine 

Gornja Vrba, te članka 5. Zakona o 

turističkim zajednicama i promicanju 

hrvatskog  turizma, na 7.sjednici 

Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba 

održanoj dana 29.06. 2022. godine, 

donesena je 

 

ODLUKA 

O UDRUŽIVANJU OPĆINE GORNJA 

VRBA U TURISTIČKU  ZAJEDNICU 

PODRUČJA „SLAVONSKI BROD-

POSAVINA“ 

 

Članak  1. 

Općina Gornja Vrba suglasna je sa 

udruživanjem   u Turističku zajednicu 

područja „Slavonski Brod-Posavina“ a u 

svrhu zajedničkog provođenja aktivnosti 

usmjerenih razvijanju turističkog 

proizvoda i promociji destinacije. 

Članak 2. 

Turistička zajednica područja 

„Slavonski Brod-Posavina“obuhvata 

područje grada Slavonskog Broda i općine 

u neposrednom okruženju.  

Članak 3. 

Ovlašćuje se općinski načelnik 

Općine Gornja Vrba za poduzimanje svih 

potrebnih radnji u svrhu potpisivanja 

Sporazuma o udruživanju u Turističku 

zajednicu „Slavonski Brod-Posavina“.  

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Gornja Vrba“. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 

GORNJA VRBA 

 

      

  PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

        

  Dunja Odobašić, mag.iur. 

 

KLASA:024-01/22-01/06 

URBROJ:2178-28-02-22/4 

U  Gornjoj Vrbi, 30.06.2022. 
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29. GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 
PODRUČJE OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2022. GODINU 

 

 

Na temelju članka 12. stavak 3. i 

članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od 

požara ("Narodne novine", broj 92/10), 

Procjene ugroženosti od požara i  

tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od 

požara Općine Gonja Vrba,  Godišnjeg 

provedbenog plana unapređenja zaštite od 

požara za područje Brodsko-posavske 

županije za 2022. godinu KLASA: 024-

02/22-06/22, URBROJ: 2178-01/1-22-1 od 

07. ožujka 2022. godine, članka 30. Statuta 

Općine Gornja Vrba,  Općinsko vijeće 

Općine Gornja Vrba na svojoj 7. sjednici, 

održanoj dana 29.06.2022. godine donijelo 

je: 

 

  

GODIŠNJ   PROVEDBENI   PLAN 

unapređenja zaštite od požara za 

područje Općine Gornja Vrba za 2022. 

godinu 

  

 

I. 

U cilju unapređenja zaštite od 

požara na području Općine Gornja Vrba, 

Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba 

donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite 

od požara za područje Općine Gornja Vrba 

za 2022. godinu (u  daljnjem tekstu: 

Provedbeni plan).  

  

 

II. 

U cilju unapređenja zaštite od 

požara na području Općine Gornja Vrba 

potrebno je u 2022. godini provesti 

sljedeće organizacijske i urbanističke 

mjere:  

  

1. Organizacijske mjere  

 

1.1. Normativne mjere zaštite od 

požara 

 

1.1.1.  Uskladiti Procjenu 

ugroženosti i Plan zaštite od 

požara Općine Gornja Vrba sa                    

odredbama Zakona o zaštiti 

od požara.                                

Izvršitelj: Jedinstveni upravni 

odjel Općine Gornja Vrba 

 

2. Urbanističke mjere  

 

2.1. U postupku izrade i donošenja 

prostorno planske dokumentacije 

(prvenstveno         provedbene), 

ovisno o  razini prostornih 

planova, obvezno je utvrditi  mjere 

zaštite od požara sukladno 

važećim propisima.  

 Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel 

Općine Gornja Vrba 

 

2.2. U naseljima sustavno poduzimati 

potrebne mjere kako bi prometnice 

i javne površine bile uvijek 

prohodne u svrhu nesmetane 

intervencije. U većim 

kompleksima pravnih osoba 

osigurati stalnu prohodnost 

vatrogasnih pristupa i putova 

evakuacije.  

Izvršitelj: Jedinstveni upravni 

odjel Općine Gornja Vrba 

 

2.3. Za gašenja požara potrebno je 

osigurati minimalno potrebne 

količine vode za gašenje požara i  

tlak u hidrantskoj mreži, sukladno 

važećim propisima.  

Izvršitelj: Jedinstveni upravni 

odjel Općine Gornja Vrba 

 

2.4. Postojeću hidrantsku mrežu 

usklađivati s važećim propisima. 

 Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel 

Općine Gornja Vrba 

 

2.5. Urediti prilaze za vatrogasna 

vozila  i pristupe do površine voda 
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koje svojom izdašnošću 

udovoljavaju potrebama kod 

gašenja požara, a u svrhu crpljenja 

vode za potrebe  gašenja požara.  

Izvršitelj: Jedinstveni upravni 

odjel Općine Gornja Vrba 

 

 

 

3. Mjere zaštite odlagališta 

komunalnog otpada  

 

 

3.1. U slučaju nastajanja požara na 

odlagalištu otpada osigurati 

gašenje požara u najkraćem 

mogućem roku, putem vatrogasnih 

postrojbi koja će pristupiti gašenju 

na siguran način.  

Izvršitelj: Jedinstveni upravni 

odjel Općine Gornja Vrba 

 

 

4. Organizacijske i administrativne 

mjere zaštite od požara na 

otvorenom prostoru  

 

4.1. Sukladno važećim propisima koji 

reguliraju zaštitu od  požara na 

otvorenom prostoru, nužno je 

urediti okvire ponašanja na 

otvorenom prostoru, posebice u 

vrijeme povećane opasnosti od  

požara, koristeći sve oblike javnog 

priopćavanja (radio, televizija, 

tisak, plakati, letci i slično), 

sustavno i redovito obavještavati i 

upozoravati stanovništvo na 

potrebu provođenja preventivnih 

mjera zaštite od požara.  

Izvršitelj: Jedinstveni upravni 

odjel Općine Gornja Vrba 

 

 

4.2. Organizirati savjetodavne sastanke 

sa svim sudionicima i obveznicima 

provođenja zaštite od požara u 

cilju poduzimanja potrebnih mjera, 

kako bi se opasnost od nastajanja i  

širenja požara smanjila na 

najmanju moguću mjeru.  

Izvršitelj: Jedinstveni upravni 

odjel Općine Gornja Vrba 

 

4.3. Propisati mjere za uređivanje i 

održavanje rudina, živica i međa, 

poljskih putova i kanala sukladno 

važećim propisima.  

Izvršitelj: Jedinstveni upravni 

odjel Općine Gornja Vrba 

 

4.4. Obvezno je osigurati redovito 

održavanje (čišćenje) vodotokova i 

građevina za melioracijsku 

odvodnju od biljnog i komunalnog  

otpada.  

Izvršitelj:  stručne službe 

 

4.5. Bunari i ostale prirodne pričuve 

vode koje se mogu koristiti za 

gašenje požara na otvorenom 

prostoru moraju se redovito  čistiti, 

a prilazni putovi za vatrogasna 

vozila održavati  prohodnima. 

Izvršitelj:  stručne službe 

 

4.6. U slučaju nastajanja požara na 

otvorenom prostoru, pravne osobe 

čije su građevine ili uređaji 

locirani u neposrednoj blizini 

požara dužne  su dati na 

raspolaganje svoju opremu i 

mehanizaciju za potrebe radova na 

sprječavanju širenja požara ili za 

njegovo gašenje.  

 

4.7. Obvezan je nadzor i skrb nad 

lokalnim cestama te zemljišnim 

pojasom uz cestu.  Zemljišni pojas 

uz ceste mora biti  čist i pregledan 

kako zbog sigurnosti  prometa tako 

i zbog sprječavanja nastajanja i 

širenja požara na njemu. Stoga je 

obvezno čišćenje zemljišnog 

pojasa uz ceste od lakozapaljivih 

tvari, odnosno, onih tvari koje bi 

mogle izazvati požar ili omogućiti 

odnosno olakšati njegovo širenje.  

Izvršitelj:, stručne službe  
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III. 

Jedinstveni upravni odjel Općine 

Gornja Vrba upoznati će sa sadržajem 

ovoga  Provedbenog plana sve pravne 

subjekte koji su istim predviđeni kao 

izvršitelji pojedinih zadataka.  

Jedinstveni upravni odjel sačiniti će 

Izvješće o provedenim mjerama. 

  

IV. 

Sredstva za provedbu obveza 

Općine Gornja Vrba koje proizlaze iz 

ovoga Provedbenog plana, osigurat će se 

do visine utvrđene Proračunom Općine 

Gornja Vrba za  2022.  godinu. 

 

V. 

Općinsko vijeće Općine Gornja 

Vrba jednom godišnje razmatra izvješće o 

stanju provedbe Provedbenog plana.   

  

VII. 

Izvješće o stanju provedbe 

godišnjeg Provedbenog plana unaprjeđenja 

zaštite od požara Općine Gornja Vrba 

dostavlja se Vatrogasnoj zajednici 

Brodsko-Posavske županije. 

 

 

VIII. 

Ovaj Provedbeni plan stupa na 

snagu osmog dana od dana objave u 

Službenom glasniku općine Gornja Vrba. 

 

 

 

                                                                                                           

PREDSJEDNICA  

                                                                                                    

OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                 

Dunja Odobašić, mag. iur. 

 

 

KLASA: 245-01/22-01/06 

URBROJ: 2178-28-02-22-1 

Gornja Vrba, 30.06. 2022.g. 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
                 

       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 4 | Četvrtak, 30. lipnja 2022.g. 
  

 
55 OPĆINA GORNJA VRBA 

9. ODLUKA O IMENOVANJU ODGOVORNE OSOBE ZA ELEKTRONIČKI UNOS I 
AŽURIRANJE PODATAKA U SREDIŠNJI REGISTAR DRŽAVNE IMOVINE 

 
                 Na temelju  članka 48. 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 , 19/13-pročišćeni tekst 

137/15-ispravak,  123/17, 98/19 i 144/20), 

članka 13. Uredbe o središnjem Registru 

državne imovine („Narodne novine“ broj 

3/20), članka čl. 46. Statuta Općine Gornja 

Vrba („Službene novine Općine Gornja 

Vrba“ br. 01/21),  Općinski načelnik 

općine  Gornja Vrba, donosi: 

 

O D L U K U 

O IMENOVANJU ODGOVORNE 

OSOBE ZA ELEKTRONIČKI UNOS I 

AŽURIRANJE PODATAKA U 

SREDIŠNJI REGISTAR DRŽAVNE 

IMOVINE 

 

Članak 1. 

 

Odgovornom osobom za elektronički unos 

i ažuriranje podataka (dalje u tekstu: 

odgovorna osoba) u Središnji registar 

državne imovine (dalje u tekstu: Središnji 

registar) gore navedenog obveznika, 

imenuje se:  

 

Danijel Odobašić 

(ime i prezime odgovorne osobe) 

 

viši savjetnik za pravne poslove i 

upravljanje projektima; 

(radno mjesto odgovorne osobe) 

 

45756889745 

(OIB odgovorne osobe) 

 

danijel.odobasic@gmail.com 

(e-mail adresa odgovorne osobe) 

 

035-456 164 

(kontakt telefon odgovorne osobe) 

 

Članak 2. 

(1) Odgovorna osoba za elektronički unos i 

ažuriranje podataka u Središnji registar 

obavlja sljedeće dužnosti: 

 

 vodi evidenciju o pojavnim 

oblicima državne imovine iz članka 

2. stavka 2. Zakona o Središnjem 

registru državne imovine 

(»Narodne novine«, br. 112/18, 

dalje u tekstu Zakon) kojom gore 

navedeni obveznik upravlja, 

raspolaže ili joj/mu je dana na 

korištenje, neovisno o nositelju 

vlasničkih prava te imovine; 

 

 dostavlja i unosi podatke u 

Središnji registar o pojavnim 

oblicima državne imovine iz članka 

2. stavka 2. Zakona kojom gore 

navedeni obveznik upravlja ili 

raspolaže, uz naznaku isprave 

temeljem koje je upis ili promjena 

izvršena te 

 

 dostavlja podatke u Središnji 

registar gore navedenog obveznika 

vezane uz promjene u vlasništvu i 

drugim stvarnim pravima svih 

pojavnih oblika državne imovine iz 

članka 2. stavka 2. Zakona i 

podatke o ispravama na temelju 

kojih je promjena izvršena. 

 

(2) Odgovorna osoba za elektronički unos i 

ažuriranje podataka u Središnji registar 

vodi brigu o sveobuhvatnoj autentičnoj 

i redovito ažuriranoj evidenciji 

imovine, te pravovremenoj dostavi 

podataka u Središnji registar. 

 

(3) Za točnost unosa podataka odgovorni 

su čelnici obveznika dostave i unosa 
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podataka, sukladno Uredbi članak 12. 

stavak 2. 

 

Članak 3. 

Odgovorna osoba za elektronički unos i 

ažuriranje podatak u Središnji registar 

državne imovine obavezna je svjesno i 

odgovorno obavljati zaduženja, kako bi se 

ostvarili ciljevi vođenja Središnjeg registra 

navedeni u članku 5. stavku 1. Zakona, a to 

su: 

 evidencija, uvid u opseg i strukturu 

pojavnih oblika državne imovine iz 

članka 2. stavka 2. Zakona; 

 učinkovitije upravljanje i nadzor 

nad raspolaganjem i stanjem 

državne imovine iz članka 2. stavka 

2. Zakona te 

 kvalitetnije i brže donošenje odluka 

o upravljanju i raspolaganju 

državnom imovinom iz članka 2. 

stavka 2. Zakona te praćenje koristi 

i učinaka upravljanja pojavnim 

oblicima imovine iz članka 2. 

stavka 2. Zakona. 

 

Članak 4. 

        Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja . 

 

                                                                                          

Općinski načelnik: 

                                    

Ivan Vuleta, dipl. ing. 

 

 

KLASA: 940-01/22-02/04 

URBROJ: 2178-28-02-22-2 

U Gornjoj Vrbi, 30.06.2022. god. 
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10.  PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2021. G. 
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11.  ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZMEĐU PRORAČUNSKIH POZICIJA 
PRORAČUNA OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2021. GODINU 

 

Na temelju članka 60. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) i članka 4. Odluke 

o izvršavanju proračuna Općine Gornja Vrba za 2021.godinu („Službene novine Općine 

Gornja Vrba“ br. 06/2020), Općinski načelnik donosi: 
 

 

ODLUKU 

  

O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZMEĐU PRORAČUNSKIH POZICIJA 

PRORAČUNA OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2021.GODINU 

 

 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom sredstva proračunskih stavki proračuna Općine Gornja Vrba za 2021. 

godinu preraspodjeljuju se na slijedeći način:  

 

RASHODI PRORAČUNA PO POZICIJAMA – POSEBNI DIO: 

 

Pozicija NAZIV Tekući plan Smanjenje Povećanje Novi plan 
izvor 
finan. 

OPĆINA GORNJA VRBA 10.644.441,52 kn   55.300,00 kn  55.300,00 kn  10.644.441,52 kn   

TEKUĆI PROGRAM JUO, 
OPĆ.NAČELNIKA I OPĆ.VIJEĆA 

10.644.441,52 kn   55.300,00 kn  55.300,00 kn  10.644.441,52 kn   

150 
Izgradnja pom. nog. 
igrališta u GV 

       230.000,00 kn     10.000,00 kn  
  

       220.000,00 kn  51 

131 
Poslovni objekti - Tribina 
DV 

       471.000,00 kn       10.000,00 kn         481.000,00 kn  51 

004 Službena putovanja            7.000,00 kn           350,00 kn               6.650,00 kn  11 

006 
Stručno usavšavanje 
zaposlenika 

         10.000,00 kn           500,00 kn               9.500,00 kn  11 

009 Energija         55.000,00 kn       2.750,00 kn            52.250,00 kn  11 

013 
Usluge telefona, pošte i 
prijevoza 

        33.000,00 kn       1.650,00 kn            31.350,00 kn  11 

016 Komunalne usluge - JUO         30.000,00 kn       1.500,00 kn            28.500,00 kn  11 

020 Ostale usluge         50.000,00 kn       2.500,00 kn            47.500,00 kn  11 

021 
Nak.troš. osobama izvan 
radnog odnosa 

        25.000,00 kn      1.000,00 kn           24.000,00 kn  11 

024 Pristojbe i naknade         40.000,00 kn       2.000,00 kn            38.000,00 kn  11 

037 
Nak. za rad predst. i 
izvršnih tijela 

    115.000,00 kn      5.750,00 kn        109.250,00 kn  11 

041 
Nak. za rad povjerenstva - 
izbori 

      54.500,00 kn      2.700,00 kn          51.800,00 kn  11 

043 
Subvencije trg.društ. izvan 
jav.sek. 

      20.000,00 kn      1.000,00 kn         19.000,00 kn  11 

052 Jed.nov.pom.    150.000,00 kn      7.500,00 kn         142.500,00 kn  11 
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054 
Pomoć nezaposlenima u 
slučaju gubitka rad.mj. 

        20.000,00 kn       1.000,00 kn          19.000,00 kn  11 

057 Nak.građ. u naravi       20.000,00 kn      1.000,00 kn            19.000,00 kn  11 

062 
Nak.građ. i kućan. u 
naravi - HRVI 

       45.000,00 kn     2.250,00 kn          42.750,00 kn  11 

072 Intelektualne usluge       11.000,00 kn          500,00 kn          10.500,00 kn  11 

076 Ostale tekuće donacije       20.000,00 kn      1.000,00 kn         19.000,00 kn  11 

092 
Izgrada centralnog križa - 
groblje DV 

      25.000,00 kn      1.250,00 kn       23.750,00 kn  11 

121 Usl.tek.održ. - Dom GV   115.000,00 kn     5.750,00 kn        109.250,00 kn  11 

122 
Oprema za ost.namjene - 
Dom GV 

      50.000,00 kn      2.500,00 kn         47.500,00 kn  11 

125 Dod.ulag. - Dom DV       94.000,00 kn          850,00 kn          93.150,00 kn  11 

145 
OST.NESP.GRAĐ.OBJEKTI - 
Mrtvačnica GV 

                              -   
kn  

                            
-   kn  

 45.300,00 kn          45.300,00 kn  11 

 

 

Članak 2. 

 

 Preraspodjela sredstava iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio proračuna Općine 

Gornja Vrba za 2021.godinu. 

 

 

Članak 3. 
 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 

2021.godine. 

 

 

KLASA: 400-08/21-01/08 

URBROJ: 2178/28-01-21-1 

Gornja Vrba, 31.12.2021.god. 

      OPĆINSKI NAČELNIK,  

Ivan Vuleta, dipl.ing.  
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