
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORNJA VRBA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/3 

URBROJ: 2178/28-02-15-3 

Gornja Vrba,  09. rujna  2015.. god. 

 
Zapisnik 

 

         o radu 12. sjednice  Općinskog vijeća općine Gornja Vrba  održane 09.09.2015. godine, s 

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

 

         Sjednici nazočni članovi Općinskog vijeća općine Gornja Vrba: 

DAMIR EMANOVIĆ  (lista grupe birača),  JOSIP MARUNICA (lista grupe birača) , TOMISLAV 
MARIJIĆ (lista grupe birača),  KAZIMIR VULETA (SU), ZDRAVKO JURIĆ (SDP),  ŠIMO 
MARTINOVIĆ  (HDZ),  ŽELJKO LAČIĆ (HDSSB) , IVAN PRIMORAC (HSS), VLADIMIR 
TADIĆ (lista grupe birača), IVO KRAJINOVIĆ  (lista grupe birača), DRAGAN VULETA (HDZ), 
Odsutni: PETAR PUTNIK (HDZ),   

 

       Ostali nazočni: 

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

Pavlović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. Zapisnik vodi Lidija Resanović. 

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

kvorum, predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje Zapisnik o radu  11. sjednice 

Općinskog vijeća. 

Primjedbi na zapisnik nije bilo primjedbi, te je isti jednoglasno usvojen. 

Potom na usvajanje daje predloženi dnevni red. 

Općinski načelnik predlaže dopunu dnevnog reda pod točkom 11. Prijedlog Odluke o prodaji 

zemljišta k.č.br. 12 i pod točkom 12. Prijedlog Odluke o pristupanju Urbanom području grada 

Slavonskog Broda 

 

Predložene dopune  je usvojena, te je za sjednicu utvrđen slijedeći 

 

D N E V N I    R E D: 

     - Aktualni sat 

 

1. Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika i početku obnašanja  

      dužnosti zamjenika vijećnika (usmeno izvješće) 

2. Prijedlog Odluke o prestanku mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba 

      i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba. 

3. Prijedlog  Rješenja o razrješenju i imenovanju  člana Mandatne komisije 

4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za javnu nabavu 

5. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Gornja Vrba  

      za 2015. godinu; 

6. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina 

7. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.- 30.06. 2015 



8. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015.god.      

                                              

9. Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u  

      prostoru za 2015. godinu 

10. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog        

      zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015.godinu 

      11. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta k.č.br. 12 

12. Prijedlog Odluke o pristupanju Urbanom području grada Slavonskog Broda 

 

-  Aktualni sat 

 

       Vijećnik Kazimir Vuleta, pita za nastavak radova na kanalizaciji, obzirom se iz izvješća načelnika 

može konstatirati da neće ove godine biti gotovo. Može li se dobiti kakva pouzdana informacija kad bi to 

moglo biti jer  ne može se od toga odustati. Ipak je u kanalizaciju uloženo općinskih tri mil. kuna i od 

države šest mil. kuna. Nikome nije u interesu da se to ne završi. 

       Općinski načelnik, odgovara da će se za mandata ovoga vijeća kanalizacija završiti. Ponavlja da je 

učinjeno sve što se moglo , izvršena su sva snimanja, uočili su se nedostaci na tri mjesta, koji bi se morali 

sanirati, no za sanaciju općina nema sredstava. Pismeno je i Vladi i nadležnom  Ministarstva dostavljena 

sva kronologija događanja oko izgradnje kanalizacije. Zatraženo je da se napravi procjena predvidivih 

radova za sanaciju preostalih nedostataka što će ovjeriti nadzorni inženjer. Ministarstvo je bilo nositelj 

radova i kada prikupimo potrebne troškovnike pokušat će se dogovoriti sastanak u Ministarstvu. Bolje je 

još malo pričekati ukoliko se mogu dobiti sredstva iz Državnog proračuna jer ionako do osiguranja 

priključenja kolektora u Ruščici  na struju nema mogućnosti priključenja za jedan dio Gornje Vrbe. 

       Vijećnik Kazimir Vuleta, trebalo bi ubrzati dok je još ova vlast jer ako dođe do promjena u 

Ministarstvu sve će se dodatno oduljiti. 

      Vijećnik Ivo Krajinović  pita u kojoj je fazi obnova spomenika Vrbskim žrtvama i završetak 

mrtvačnice u Donjoj Vrbi. 

      Općinski načelnik, odgovara da je za obnovu spomenika u tijeku  potpisivanje Sporazuma između 

općina Gornja Vrba, Klakar, grada i županije. Svatko preuzima obvezu u iznosu 21.000,00 kn.  

Mrtvačnica je pri kraju, očekuje se završetak do blagdana Svih svetih. Potrebno je završno izvješće 

nadzornog inženjera. Ove će se godine urediti plato ispred nasipanjem kamena, a za slijedeću godinu 

planira se asfaltiranje parkirališta. Zatražit će se odobrenje Hrvatskih voda za zacijevljenje kanala u svrhu 

parkiranja. 

     Vijećnik Josip Marunica, pita kad će se proširiti cesta na ulazu u D. Vrbu od Zadubravlja obzorom su 

sada riješeni svi imovinski problemi. Potrebno je o tome razgovarati sa ŽUC-om. Nadalje pita što je s 

depozitom od mil.kuna koji je bivši načelnik spominjao a vezan je za izgradnju kanalizacije. 

     Općinski načelnik, obećano je da će se ove godine cesta proširiti, a sa spomenutim  depozitom nije 

upoznat. 

     Vijećnik Tomislav Marijić  pita koliko je koštala staza u Ul.108. brigade, te koliko će sufinancirati 

županija. 

      Općinski načelnik, odgovara da će staza ukupno koštati oko 860 tis.kuna. Veći dio je napravljen i 

isplaćena je 1. privremena situacija. Poslan je zahtjev županiji za sufinanciranje. Obećano je 250 tis.kuna, 

što opet ovisi o punjenju županijskog proračuna. Planiran je završetak radova polovicom 10. mjeseca. 

      Predsjednik Vijeća, Zdravko Jurić pohvaljuje obnovu škole u Gornjoj Vrbi, te  pita  planira li se 

obnova pješačke staze u Ul. braće Radić. Pita može li se obilježiti pješački prijelaz kog Brkićeve ulice. 

Postavlja pitanje kada Grad planira s izgradnjom staze do Lanosovićeve ulice.  

      Općinski načelnik, odgovara da će se ove godine sigurno sanirati staza u Ul.braće Radić, a planira se 

postaviti i ograda oko škole, te iza urediti dječje igralište s rasvjetom. Za pješački prijelaz se mora izraditi 

prometni elaborat. Radi se rekonstrukcija pružnog prijelaza koji će biti proširen i ispravljen u sklopu čega 

bi bio riješen i pješački prijelaz. Što se tiče gradskog dijela nogostupa raspisan je natječaj, ali je na 

donesenu odluku uložena žalba što je za sada radove odgodilo. 

      Vijećnik Dragan Vuleta, pita kad se može očekivati sanacija Ulice 108. brigade. 

      Općinski načelnik, odgovara da će se o tome razgovarati sa ŽUC-om.  

      Vijećnik Željko Lačić, pita za prijevoz učenika srednjih škola obzirom je školska godina započela, te 

što će biti s objektom koji je u Gornjoj Vrbi planiran za mrtvačnicu. 



      Općinski načelnik, odgovara da se o prijevozu razgovaralo i s Terzićem i s Matijaševićem no međutim 

nije se našlo rješenje koje bi bilo usklađeno sa zakonom jer je prijevoz u nadležnosti Županije. Objekt koji 

je planiran za mrtvačnicu u Gornjoj Vrbi po njegovom osobnom mišljenju ne treba završavati. O tome bi 

trebalo provesti širu raspravu i uključiti mještane. Objekt je moguće prenamijeniti. 

      Vijećnik Ivan Primorac, primijetio je da se većina građana ne pridržava uputa o razvrstavanju otpada. 

Što se može poduzeti po tom pitanju. 

      Općinski načelnik, odgovara da postoji problem s koncesionarom što se tiče odvoza sa zelenih otoka, o 

čemu je poslan i dopis u nadležno ministarstvo da se oni očituju što je čija obveza. Vreće za odvojeno 

sakupljanje neće se više dijeliti jer im se to pokazalo neisplativo. Taj problem će se morati rješavati u 

suradnji s Beckerom.  

      Vijećnik Željko Lačić, pita za mogućnost odjavljivanja korištenja usluge odvoza komunalnog otpada, 

jer pojedinci koriste tuđe kante. 

      Općinski načelnik, odgovara da su opravdani razlozi za odjavu usluge jedino preselenje  što se mora 

dokazati, a  ukoliko netko ima informaciju da pojedina kućanstva nemaju kantu nego se „snalaze“ na 

razne načine neka dojavi u općinu pa će komunalni redar izvršiti kontrolu na terenu. Nakon toga će se 

prijaviti Beckeru. 

 

Po završetku aktualnog sata prešlo se na raspravu po utvrđenom dnevnom redu.  

 

1. Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika i početku obnašanja 

dužnosti zamjenika vijećnika (usmeno izvješće) 

 

    Vijećnik Ivo Krajinović je u ime Mandatne komisije izvijestio Općinsko vijeće o podnesenoj 

ostavci na mjesto člana Općinskog vijeća od strane vijećnika Josipa Hrskanovića Obzirom 

koalicija SDP- HSLS,  s čije je liste vijećnik Hrskanović bio izabran u Vijeće, nije do početka 

sjednice dostavila svoj prijedlog zamjene u skladu sa Zakonom u vijeće ulazi prvi slijedeći s liste 

gosp. Matija Sičić koji je i pozvan na sjednicu kako bi mu se potvrdio mandat. 

 

2. Prijedlog Odluke o prestanku mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba 

i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba 

 

Pročelnica JUO Marica Pavlović, ukratko obrazlaže proceduru oko prestanka mandata vijećnika 

koji je podnio ostavku, te imenovanje novog člana odnosno potvrdu mandata zamjeniku s liste. 

 

Gosp. Matija Sičić se zahvalio na pozivu na sjednicu, te je obrazložio da se iz obiteljskih razloga 

ne može prihvatiti dužnosti člana Općinskog vijeća. 

Pročelnica JUO predlaže da se u ovom slučaju donese Odluka o razrješenje člana Općinskog 

vijeća Josipa Hrskanovića, a da se za narednu sjednicu pozove slijedeći kandidat s liste kojem će 

se tada potvrditi mandat. 

Obrazloženje je prihvaćeno, te je na prijedlog Predsjednika Općinskog vijeća jednoglasno 

donesena : 

Odluka o prestanku mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba 

 

 

3.Prijedlog  Rješenja o razrješenju i imenovanju  člana Mandatne komisije 

 

4.Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za javnu nabavu 

 

Uvodno obrazloženje vezano za ove dvije točke daje Pročelnica JUO Marica Pavlović, navodeći 

da je upravo razriješeni član Općinskog vijeća Josip Hrskanović bio član Mandatne komisije i 

Povjerenstva za javnu nabavu te je potrebno imenovati novog člana za obje komisije. 

 

Vijećnik Ivo Krajinović, ispred Kluba vijećnika Udruge pravaš predlaže Tomislava Marijića za 

člana i jedne i druge komisije. 



Vijećnik Vuleta Kazimir predlaže Šimu Martinovića za oba povjerenstva. 

Prijedloga nije više te se pristupa glasovanju. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje 1. prijedlog da se u Mandatnu komisiju imenuje 

Tomislav Marijić. 

Po provedenom glasovanju konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (7 ZA, 3 

PROTIV i 1 SUZDRŽAN) . 

O drugom se prijedlogu nije glasovalo obzirom je prvi usvojen većinom glasova. 

Doneseno je: 

- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje 1. prijedlog da se u Povjerensto za javnu nabavu 

imenuje Tomislav Marijić. 

Po provedenom glasovanju konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (8 ZA, 2 

PROTIV i 1 SUZDRŽAN) .  

O drugom se prijedlogu nije glasovalo obzirom je prvi usvojen većinom glasova. 

 

Doneseno je: 

- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za javnu  

 

 

5. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Gornja Vrba 

    za 2015. godinu 

 

           Prijedlog  Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Gornja Vrba 

za 2015. godinu dostavljen vijećnicima u materijalima za današnju sjednicu.  

        Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja daje Općinski načelnik Ivan Vuleta, nakon čega 

Lidija Resanović, pojašnjava ukratko strukturu ostvarenih prihoda, nastalih rashoda kao i višak 

prihoda u iznosu od 561.237,54 kn. Pri tome posebno napominje  iznos potraživanja u koji su 

uključena i potraživanja od poreza za neizgrađeno građevinsko zemljište  koje za općinu 

naplaćuje Porezna uprava Slavonski Brod a koja iznose oko 600.000,00 kn. Ukupno dospjele a 

nepodmirene obveze iznose 71.482,00 kn (sredstva zadržana na ime penala po ugovorima o 

gradnji, i sl.) Napominje i to da je Općinski načelnik u navedenom izvještajnom razdoblju donio 

jednu Odluku o preraspodjeli sredstva unutar dopuštenih 5% koja je priložena Polugodišnjem 

obračunu.  

      Nakon toga, bez daljnje rasprave, pristupa se glasovanju o Prijedlogu Odluke o usvajanju 

polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Gornja Vrba za 2015.god, te se konstatira da je 

Općinsko vijeće jednoglasno ( 11 ZA ) usvojilo: 

- Polugodišnji obračun Proračuna Općine Gornja Vrba za 2015.god 

 

6. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina 

 

       Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina dostavljen vijećnicima  u materijalima za današnju 

sjednicu. Općinski načelnik obrazlaže vijećnicima razloge zbog kojih se predlaže darovanje 

navedenih nekretnina koje su u vlasništvu Općine Gornja Vrba. Iste su neophodne za proširenje 

dionice Županijske ceste 4212 Donja Vrba, koja je pod ingerencijom ŽUC-a. Po donošenju 

Odluke pristupilo bi se sklapanju nagodbe  sa Županijskim državnim odvjetništvom, koje zastupa 

RH u navedenom darovanju.  

      Nakon toga, bez daljnje rasprave, pristupa se glasovanju o Prijedlogu Odluke o darovanju 

nekretnina, te se konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno ( 11 ZA ) usvojilo: 

- Odluku o darovanju nekretnina 

 

 

 



 

 

6. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.- 30.06. 2015 

 

   Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.- 30.06. 2015. dostavljeno je 

vijećnicima u materijalima za današnju sjednicu.  

   Općinski načelnik ukratko se osvrnuo na značajnije investicije promatranog razdoblja, te je 

zatražio od vijećnika da postave pitanja ukoliko je potrebno dodatno pojašnjenje. 

    Vijećnik Ivo Krajinović, pita zna li se tko izvodi radove oko planiranog Vendi parka jer je 

činjenica da su oni općini ostali dužni neplaćeni komunalni doprinos, te ukoliko je to netko 

preuzeo onda je dužan dugovanje podmiriti. 

     Općinski načelnik obrazlaže da službeno u općinu nije došlo ništa o eventualnoj promjeni 

vlasnika. Išao je i komunalni redar na teren no međutim nije ništa saznao. Nakon saznanja bilo 

kakve promjene poduzet će se odgovarajuće mjere. 

Pitanja više nije bilo, te je po provedenom glasovanju Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao 

da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo: 

- Zaključak o usvajanju Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.01.- 30.06. 

2015. 

 

7. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015.god. 

 

     Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015.god. dostavljen je 

vijećnicima u materijalima za današnju sjednicu.  

     Uvodno obrazloženje daje Pročelnica JUO Marica Pavlović, navodeći da se radi o zakonskoj 

obvezi rasporeda ostvarenih prihoda koji su po zakonu namjenski te se u tom smislu mora 

donijeti odluka o korištenju navedenih prihoda.  

     Općinski načelnik, nastavno na izneseno upoznaje vijećnike da ranijih godina nismo imali ovu 

vrstu prihoda no međutim ove godine smo ostvarili oko 40 tis. kuna za što je nužno donijeti 

spomenutu odluku u skladu sa Zakonom. 

      Nakon toga, bez daljnje rasprave, pristupa se glasovanju o Prijedlogu Programa utroška 

sredstava šumskog doprinosa u 2015.god., te se konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno ( 11 

ZA ) usvojilo: 

- Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015.god. 

 

6. Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2015. godinu 

      

     Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2015. godinu, dostavljen je vijećnicima u materijalima za današnju sjednicu.  

     Uvodno obrazloženje daje Pročelnica JUO Marica Pavlović, navodeći da se također radi o 

zakonskoj obvezi rasporeda ostvarenih prihoda koji su po zakonu namjenski te se u tom smislu, 

kao i kod prethodne točke,  mora donijeti odluka o korištenju navedenih prihoda.  

      Nakon toga, bez daljnje rasprave, pristupa se glasovanju o Prijedlogu Programa utroška 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu, te se konstatira 

da je Općinsko vijeće jednoglasno ( 11 ZA ) usvojilo: 

- Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

            prostoru za 2015. godinu 

 

7. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015.godinu 

 



       Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015.godinu, dostavljen je vijećnicima u 

materijalima za današnju sjednicu.  

     Uvodno obrazloženje daje Pročelnica JUO Marica Pavlović, navodeći da se i ovdje radi o 

zakonskoj obvezi rasporeda ostvarenih prihoda koji su namjenski te se u tom smislu donosi 

odluka o njihovom rasporedu.  

     Predsjednik Vijeća, pita može li se iz navedenih prihoda subvencionirati poljoprivrednici u 

svrhu osiguranja poljoprivrednih usjeva kod osiguravajućih kuća. 

     Pročelnica JUO, Marica Pavlović odgovara da se o tome mora tražiti očitovanje nadležnog 

Ministarstva jer u Zakonu takva namjena nije spomenuta.  

     Nakon toga, bez daljnje rasprave, pristupa se glasovanju o Prijedlogu Programa utroška 

sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske za 2015.godinu te se konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno ( 11 ZA ) usvojilo: 

- Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa 

            poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015.godinu 

 

12. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta k.č.br. 12 

 

      Općinski načelnik uvodno obrazlažući predloženu odluku da se raspiše natječaj za prodaju 

zemljišta k.č.br. 12, koje već duže vrijeme koristi obrt Jerković, navodi da je zatražena procjena 

ovlaštenog sudskog vještaka nakon čega bi se išlo u objavu natječaja. Da bi se natječaj proveo 

Općinsko vijeće mora donijeti Odluku. Ako se dogodi da se ne potpiše ugovor o prodaji po 

provedbi natječaja, Općinskom vijeću će se predložiti donošenje odluke o zakupu zemljišta, a od 

obrta Jerković će se zatražiti dovođenje zemljišta u prvotno stanje. 

      Nakon uvodnog obrazloženja, Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Odluku o prodaji 

zemljišta, te po provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće većinom glasova ( 10 

ZA, 1 SUZDRŽAN)  donijelo. 

- Odluku o prodaji zemljišta k.č.br. 12 

 

12. Prijedlog Odluke o pristupanju Urbanom području grada Slavonskog Broda 

     

       Općinski načelnik je  uvodno obrazložio da će se pristupanjem Urbanom području  

grada Slavonskog Broda otvoriti veće mogućnosti za korištenje sredstava fondova EU,  koji 

uvjetuju određen broj stanovnika da bi se uopće moglo kandidirati na raspisane natječaje. Stoga 

je Grad Brod pokrenuo inicijativu za ukrupnjavanje Urbanog područja na način da se pridruže 

okolne općine Gornja Vrba, Klakar, Bukovlje i dr. Osobnog je mišljenja da se ovaj prijedlog 

treba prihvatiti. 

        Nakon uvodnog obrazloženja, Predsjednik Vijeća daje na usvajanje Odluku o pristupanju 

Urbanom području grada Slavonskog Broda, te po provedenom glasovanju konstatira da je 

Općinsko vijeće jednoglasno donijelo. 
 

- Odluku o pristupanju Urbanom području grada Slavonskog Broda  
 

Sjednica je zaključena u 20,00 sati. 
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