
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORNJA VRBA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/15-01/5 

URBROJ: 2178/28-02-15-3 

Gornja Vrba,  21. prosinca  2015.. god. 

 
Zapisnik 

 

         o radu 14. sjednice  Općinskog vijeća općine Gornja Vrba  održane 21.12.2015. 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) , VLADIMIR TADIĆ (lista grupe birača), 
IVO KRAJINOVIĆ  (lista grupe birača), DRAGAN VULETA (HDZ), PETAR KLIŠKOVIĆ 
(SDP) 
Odsutni: PETAR PUTNIK (HDZ),  IVAN PRIMORAC (HSS 

 

       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  13. sjednice 

Općinskog vijeća. 

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

Potom na usvajanje daje predloženi dnevni red. 

Općinski načelnik daje dopunu dnevnog reda točkom 11. Prijedlog odluke o usvajanju 

Strateškog razvojnog programa općine Gornja Vrba za razdoblje 2015. – 2020. koji je u 

međuvremenu izrađen, te ga treba usvojiti.   

Drugih prijedloga za dopunu nije bilo, te je za sjednicu jednoglasno utvrđen slijedeći 

 

D N E V N I    R E D: 

 

     - Aktualni sat – 

 

1.Prijedlog Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu sa projekcijom za 2017.-2018.    

godinu;  

2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu; 

3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2016. godinu;  

4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba 

za 2016. godinu;  

5. Prijedlog Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti u 

2016. godini za Općinu Gornja Vrba; 



 6. Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u 2016. godini za Općinu Gornja 

Vrba;  

7. Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Gornja Vrba u 2015. godini;  

8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Gornja Vrba za razdoblje 

2016.-2019. g;  

9. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Gornja Vrba za 2016.-2018.g. 

10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 

predstavničkih tijela u Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 2016. godinu;  

11. Prijedlog odluke o usvajanju Strateškog razvojnog programa općine Gornja Vrba za razdoblje 

2015. – 2020. 

 

-  Aktualni sat 

 

Vijećnik Željko Lačić pita planira li se izgradnja ugibališta u Donjoj Vrbi i na Klisu. 

 

Općinski načelnik, odgovara da je u izradi Prometni elaborat kojim bi se predvidjela spomenuta ugibališta. 

Na elaborat se mora dobiti suglasnost MUP-a da bi se moglo započeti s izgradnjom. Na Klisu se planira 

ugibalište na križanju  cesta kod igrališta, a u Donjoj Vrbi se zajedno s predstavnicima ŽUC-a obišao teren 

i jedino je moguće zacijeviti kanal ispred škole da se dobije prostor za ugibalište. Ove radove planira se 

izvesti slijedeće godine.  

 

     

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

 

1.Prijedlog Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu sa projekcijom za 2017.-2018.    

godinu 

 

Prijedlog  Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu sa projekcijom za 2017.-2018.    

godinu dostavljen je vijećnicima u zakonskom roku do 15. studenog. 

Do početka sjednice Odboru za  financije i proračun nije dostavljen ni jedan amandman na 

dostavljeni prijedlog. 

Općinski načelnik, kao predlagatelj, daje amandman na prijedlog Proračuna na način da se  

Aktivnost – izgradnja sportske tribine umanji za 10.000,00 kn, a da se u Proračun uvrste 

Subvencije poljoprivrednicima u iznosu 10.000,00 kn.   

Lidija Resanović ukratko obrazlaže vijećnicima planirane prihode i rashode za 2016. godinu.  Što 

se prihoda tiče značajan dio u Proračunu čine porezni prihodi planirani na bazi ostvarenog 2015. 

godine. Planirane su i pomoći iz fondova EU u svrhu izgradnje nerazvrstanih cesta koje će se 

kandidirati prema fondovima, redovne tekuće pomoći iz Proračuna , te kapitalne pomoći iz 

Proračuna za izgradnju komunalne infrastrukture.  Od planiranih prihoda od imovine izdvaja 

planirani prihod od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Planirani komunalni doprinos i 

za 2016. godinu obuhvaća moguui izgradnju TE na Bjelišu. Plan komunalne naknade je u visini 

prethodne godine. Prihodima od prodaje obuhvaćeni su prihodi od prodaje državnog 

poljoprivrednog zemljišta. Tekući rashodi su na razini 2015. godine. I 2016. godine planiraju se 

socijalna davanja, financiranje male škole,   kao i financiranje društvenih djelatnosti. Osigurana 

su sredstva za redovito održavanje komunalne infrastrukture. Od kapitalnih rashoda planira se 

nastavak radova na sanaciji odvodnje uz pomoć nadležnog Ministarstva, modernizacija javne 

rasvjete u Ul. 108. brigade i drugim ulicama gdje nema rasvjete. Ukoliko se od strane evropskih 

fondova prihvate projekti izgradnje kolnika planira se i izgradnja kolnika u Firovoj i Brkićevoj 

ulici. Nastavit će se započeti radovi na izgradnji igrališta iza škole, okoliša mrtvačnice, 

svlačionice s tribinom. Planirana je i energetska obnova doma u Donjoj Vrbi što bi se kandidiralo 

prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Slijedeće godine  planirana je izrada 

Izmjena i dopuna Prostornog plana. 



Pitanja nije bilo, te se pristupa glasovanju. Predsjednik vijeća daje na usvajanje prijedlog  

Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018., te se po 

provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (11 ZA ) usvojilo: 

- Proračun Općine Gornja Vrba za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018.god,  

      

2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu 

 

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu dostavljen je 

vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu.  

Općinski načelnik, obrazlaže da se radi o zakonskoj odluci koja se donosi uz Proračun. 

Pitanja nije bilo, te se pristupa glasovanju. Predsjednik vijeća daje na usvajanje prijedlog  

Odluke o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu, te se po provedenom 

glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (11 ZA ) usvojilo: 

- Odluku  o izvršenju Proračuna Općine Gornja Vrba za 2016. godinu 

 

3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2016. godinu 

 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2016. godinu dostavljen je vijećnicima u 

pisanom obliku uz poziv za sjednicu. 

Uvodno obrazloženje daje zamjenik Općinskog načelnika, Danijel Odobašić, naglašavajući da se 

ovim Programom raspoređuju sredstva komunalne naknade u održavanje komunalne 

infrastrukture. Program je u skladu s Proračunom samo što detaljnije određuje radove održavanja. 

Pitanja nije bilo, te se pristupa glasovanju. Predsjednik vijeća daje na usvajanje prijedlog  

Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2016. godinu, te se po provedenom 

glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (11 ZA ) usvojilo: 

 

- Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2016. godinu 

 

4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba 

za 2016. godinu 

 

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 

2016. godinu dostavljen je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu. 

Uvodno obrazloženje daje zamjenik Općinskog načelnika, Danijel Odobašić, navodeći da se 

Programom gradnje detaljnije razrađuje plan izgradnje komunalne infrastrukture u skladu s 

usvojenim Proračunom.  

Pitanja nije bilo, te se pristupa glasovanju. Predsjednik vijeća daje na usvajanje prijedlog  

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2016. 

godinu, te se po provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (11 ZA ) 

usvojilo: 

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 

2016. godinu 

 

5. Prijedlog Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti u 

2016. godini za Općinu Gornja Vrba 

 

Prijedlog Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti u 2016. 

godini za Općinu Gornja Vrba dostavljen je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu. 



Uvodno obrazloženje daje zamjenik Općinskog načelnika, Danijel Odobašić. Ovaj Program 

detaljnije raspoređuje ukupno planirana sredstva u Proračunu za školstvo, sport, kulturu, udruge, 

političke stranke, vjerske zajednice, vatrogastvo i civilnu zaštitu. Realizacija Programa ovisi o 

prilivu sredstava u Proračun. 

Pitanja nije bilo, te se pristupa glasovanju. Predsjednik vijeća daje na usvajanje prijedlog  

Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti u 2016. godini za 

Općinu Gornja Vrba, te se po provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće 

jednoglasno (11 ZA ) usvojilo: 

- Program javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti u 2016. 

godini za Općinu Gornja Vrba 

 

6. Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u 2016. godini za Općinu Gornja Vrba 

  

Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u 2016. godini za Općinu Gornja Vrba 

godini za Općinu Gornja Vrba dostavljen je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu. 

Zamjenik načelnika obrazlaže da su ovim Programom predviđeni oblici socijalne skrbi u 

okvirnim iznosima, a što ovisi o broju podnesenih zahtjeva tijekom godine. Program obuhvaća 

pomoći obiteljima, potpore za novorođenu djecu, potpore studentima i sufinanciranje rada 

humanitarnih organizacija. Program također predviđa i provođenje sustavne deratizacije dva puta 

godišnje. 

Pitanja nije bilo, te se pristupa glasovanju. Predsjednik vijeća daje na usvajanje prijedlog  

Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u 2016. godini za Općinu Gornja Vrba, te se po 

provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (11 ZA ) usvojilo: 

- Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u 2016. godini za Općinu Gornja Vrba 

 

7. Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Gornja Vrba u 2015. godini 

 

Pročelnica JUO uvodno obrazlaže da se Analiza stanja izrađuje svake godine. Izrađuje ju 

temeljem Ugovora, a sukladno važećim zakonskim propisima, tvrtka In konzalting. Zakonska je 

obveza i mora se usvojiti na Općinskom vijeću. 

Pitanja nije bilo, te se pristupa glasovanju. Predsjednik vijeća daje na usvajanje Analizu stanja 

sustava civilne zaštite za Općinu Gornja Vrba u 2015. godini, te se po provedenom glasovanju 

konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (11 ZA ) usvojilo: 

- Analizu stanja sustava civilne zaštite za Općinu Gornja Vrba u 2015. godini  

  

8. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Gornja Vrba za razdoblje 

2016.-2019. g. 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Gornja Vrba za razdoblje 2016.-

2019. g. dostavljene su vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu. 

Općinski načelnik obrazlaže da su Smjernice izrađene od strane tvrtke In konzalting na temelju 

Zakona. Smjernicama se propisuju provedbene aktivnosti u cilju organiziranja cjelokupnog 

sustava civilne zaštite. Smjernice po Zakonu usvaja Općinsko vijeće.     

Pitanja nije bilo, te se pristupa glasovanju. Predsjednik vijeća daje na usvajanje Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Gornja Vrba za razdoblje 2016.-2019. g., te se 

po provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (11 ZA ) usvojilo: 

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Gornja Vrba za razdoblje 

2016.-2019. g. 

  

 

 

 



9. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Gornja Vrba za 2016.-2018.g. 

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Gornja Vrba za 2016.-2018.g. dostavljen je 

vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu. 

Općinski načelnik obrazlaže da se i Plan razvoja sustava civilne zaštite temelji na zakonskim 

odredbama, te ga u skladu sa Zakonom donosi Općinsko vijeće. 

Pitanja nije bilo, te se pristupa glasovanju. Predsjednik vijeća daje na usvajanje Plan razvoja 

sustava civilne zaštite Općine Gornja Vrba za 2016.-2018.g., te se po provedenom glasovanju 

konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (11 ZA ) usvojilo: 

 

- Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Gornja Vrba za 2016.-2018.g. 

 

10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 

predstavničkih tijela u Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 2016. godinu 

 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 

predstavničkih tijela u Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 2016. godinu dostavljen je 

vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu. 

 

Općinski načelnik, pojašnjava da je Proračunom planirano ukupno13.000,00 kn koje će se ovom 

odlukom rasporediti, kao i ranijih godina, na način da svaka stranka ima pravo na tisuću kuna po 

izabranom vijećniku, a nezavisni vijećnici također po tisuću kuna. 

Pitanja nije bilo, te se pristupa glasovanju. Predsjednik vijeća daje na usvajanje Odluku o 

raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela u 

Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 2016. godinu, te se po provedenom glasovanju 

konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (11 ZA ) usvojilo: 

 

-  Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 

predstavničkih tijela u Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 2016. godinu 

 

11. Prijedlog odluke o usvajanju Strateškog razvojnog programa općine Gornja Vrba za razdoblje 

2015. – 2020. 

 

Općinski načelnik uvodno pojašnjava da je izrada Strateškog razvojnog programa općine Gornja 

Vrba preduvjet za prijavu na natječaje Europskih fondova. Strateški razvojni program može se 

dobiti na uvid u općinskoj upravi. 

Vijećnik Šimo Martinović, pita hoće li biti dostupan na web stranici općine. 

Zamjenik načelnika odgovara da je materijal tek stigao i da je opsežan, ali će se ukoliko bude 

moguće svakako objaviti na stranici. 

Pitanja više  nije bilo, te se pristupa glasovanju. Predsjednik vijeća daje na usvajanje Odluku o 

usvajanju Strateškog razvojnog programa općine Gornja Vrba za razdoblje 2015. – 2020., te se 

po provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno (11 ZA ) donijelo: 

 

- Odluku o usvajanju Strateškog razvojnog programa općine Gornja Vrba za razdoblje 

2015. – 2020. 
 

Sjednica je zaključena u 19,00 sati. 

 

 

   ZAPISNIČAR:                                                                          PREDSJEDNIK 

 Lidija Resanović                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                   Zdravko Jurić 

 



 

 

 

 


