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              OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/16-01/1 

UR. BROJ: 2178/28-02-16-3 

Gornja Vrba, 25.05.2016. god. 

                                                    Zapisnik                           

        o radu 15. sjednice  Općinskog vijeća općine Gornja Vrba  održane 08.03.2016. godine., 

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

Sjednici nazočni članovi Općinskog vijeća općine Gornja Vrba: 

 DAMIR EMANOVIĆ, JOSIP MARUNICA, TOMISLAV MARIJIĆ,  KAZIMIR VULETA, 
ZDRAVKO JURIĆ, ŠIMO MARTINOVIĆ, ŽELJKO LAČIĆ,  VLADIMIR TADIĆ, IVO 
KRAJINOVIĆ,  PETAR KLIŠKOVIĆ, PETAR PUTNIK, IVAN PRIMORAC 

 
Odsutan: DRAGAN VULETA 

 

       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  14. 

sjednice Općinskog vijeća. 

      Na zapisnik nije bilo primjedbi, te je isti sa 11 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN. 

Potom na usvajanje daje predloženi dnevni red. 

 

Nakon što je otvorio sjednicu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba, predsjednik vijeća 

daje na usvajanje predloženi dnevni red, koji je jednoglasno i usvojen, te se za današnju 

sjednicu utvrđuje slijedeći :                                              

                                                  D N E V N I   R E D: 

     - Aktualni sat – 

 

1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Gornja Vrba za 2016.g.(usmeni 

prijedlog)    

2. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gornja Vrba; 

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova  

    i usluga bagatelne vrijednosti 

4. Prijedlog Odluke o  uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Gornja Vrba  

5. Plan mreže predškolskih ustanova na području Općine Gornja Vrba;  

6. Prijedlog za suce porotnike za Općinski sud Slavonski Brod; 

7.Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba za 2015.godinu; 

8. Izvješće korisnika o utrošku sredstava Proračuna Općine Gornja Vrba za 2015.godinu 

9. Zamolba grupe građana 

 

Aktualni sat 

K. Vuleta pita da li ima pomaka vezano za okončanje radova na kanalizaciji? 

Općinski načelnik da je razgovarao sa županom i predložio odlazak u nadležno ministarstvo 

na konzultacije. 



J. Marunica pita zašto se ne daje u zakup Pan trgovina jer nema zapreke za to. Isto tako ima 

primjedbu na rad komunalnog redara, jer obilazak i evidencija kuća za komunalnu naknadu će 

trajati presporo i zbog toga ne odrađuje dio poslova koji mu je u nadležnosti. 

Općinski načelnik i zamjenik daju odgovor, ističući da je za objekte koji su u legalizaciji 

površina utvrđena iz projekta a gdje je bila legalizacija samo pomoćnih objekata, mora se 

izaći na teren. Pan trgovina je u stečajnom postupku, može se dati u zakup ako općinsko 

vijeće donese takvu odluku. 

I.Krajinović iznosi primjedbu na radove u Ul. Ž. Agatića jer je napravljen kontra pad na 

odvodnom kanalu. 

Odgovara općinski načelnik da nije problem u radovima nego u načinu postavljanja ćuprija jer 

su iste postavljene bez reda, a ako bude većih oborina, neće biti poplava. 

Ž. Lačić ponovno postavlja pitanje vezano za autobusna stajališta kao i proširenje pružnog 

prijelaza. 

Općinski načelnik odgovara da će ŽUC, nakon pokretanja asfaltnih baza, riješiti autobusna 

ugibališta kao i asfaltiranje pružnog prijelaza. 

Š.Martinović postavlja pitanje mogućnosti iskopa kanala u Brkićevoj ulici, te da li će rotor 

na Hebrangu i dalje biti alternativni pravac? 

Odgovor daje općinski načelnik da se za iskop kanala radi projekt te će isti biti kandidiran u 

sklopu mjere 4., a rotor na Hebrangu neće zaustavit promet. 

P. Putnik traži informaciju vezano za tehnički pregled nogostupa u ul. 108. Brigade, te ističe 

da su odvodi još uvijek začepljeni! 

Općinski načelnik odgovara da je obavljen tehnički pregled te da će obići nogostup sa 

izvođačem radova. 

I. Krajinović predlaže obnovu zebre u Ul. Braće Radić, i postavlja pitanje za rampu na kraju 

Savske ulice? 

Odgovara općinski načelnik da se očekuje sanacija ceste najdalje za mjesec dana te je upoznat 

sa prigovorima stanara na ponašanje pojedinih vozača. 

Z. Jurić upoznaje nazočne da su cijevi ispod ulice 108. Brigade začepljene i nemaju funkciju a 

ujedno pita da li je u planu postavljanje semafora kod škole? 

Odgovara zamjenik općinskog načelnika da je i jedno i drugo pitanje u nadležnosti ŽUC-a, 

odnosno HŽ-a., ali su im sredstva ograničena. 

       

                                                               Točka 1. 

           Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Gornja Vrba (usmeni prijedlog) 

U ime Odbora za dodjelu javnih priznanja, Ivo Krajinović kao predsjednik iznosi prijedloge, 

te ističe da ove godine, za dodjelu priznanja Počasnog građanina, nije bilo prijedloga. 

1. Za dodjelu priznanja Nagrade za životno djelo predlaže se: 

 Vlč. Stjepan Buček, prijedlog grupe vijećnika, 

Antun Bilandžić (posmrtno) prijedlog HDZ-a,   

 Šimo Odobašić (posmrtno), prijedlog NK „ZVONIMIR“. 

2. Za plaketu „Grb općine Gornja Vrba“ su predloženi: 

 NK „Zvonimir“ Donja Vrba, prijedlog NK „Zvonimir“ 

Milenko Vuleta, prijedlog HDZ-a 

3. Za dodjelu priznanja Povelja općine Gornja Vrba su predloženi: 

 Ilija Duspara, prijedlog NK Omladinac 

 Stjepan Lačić, prijedlog Općinski načelnik 

 Josip Vukoje (Mija), prijedlog Š.R.U. Bistro 

 Slavko Popić, prijedlog NK „Zvonimir“ 

 Đuro Martin, prijedlog HDZ-a 



V. Tadić smatra da se o karakteristikama građana može danima pričati, a vijećnik I. Primorac 

misli da bi se postupku predlaganja kandidata trebalo ozbiljnije pristupiti, dostaviti životopise 

kandidata,  a da nije znao za prijedlog HSS-a. 

Z. Jurić dodaje da je poziv bio javno objavljen i mogao je svako dostaviti prijedlog. Ovo je 

tek druga godina kako se nagrade dodjeljuju i treba nastaviti s tim. 

Općinski načelnik smatra da se neko mogao potruditi i dostaviti prijedloge. 

 

Nakon rasprave, I. Krajinović u ime Odbor predlaže za dodjelu: 

 Nagrade za životno djelo Vlč. Stjepanu Buček,  

 plaketa „ Grb općine Gornja Vrba“ da se dodijeli NK „Zvonimir“ Donja Vrba, 

a za dodjelu priznanja Povelja općine Gornja Vrba predlaže se Ilija Duspara, kao i Stjepan 

Lačić. 

Nakon danog uvodnog prijedloga i obrazloženja Odbora za dodjelu javnih priznanja, 

predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje prijedlog Odbora.  

Prvo se daje na glasovanje prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo Vlč. Stjepanu 

Buček. 

Po provedenom glasovanju Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da  je većinom glasova 

(12 ZA, 1  SUZDRŽAN) Općinskog vijeća isti usvojilo. 

Zatim  se daje na glasovanje prijedlog da se plaketa „ Grb općine Gornja Vrba“ da se dodijeli 

NK „Zvonimir“ Donja Vrba. 

Po provedenom glasovanju Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da  je većinom glasova 

(12 ZA, 1  SUZDRŽAN) Općinskog vijeća isti usvojilo. 

Nakon toga daje se na glasovanje prijedlog za dodjelu priznanja Povelja općine Gornja Vrba 

za koju se predlažu Ilija Duspara  i Stjepan Lačić, kao prijedlog Odbora za dodjelu javnih 

priznanja. 

P. Putnik predlaže za dodjelu iste nagrade Đuru Marina i Slavka Popića. 

Daje se na glasovanje prvi prijedlog, nakon čega Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da  

je isti  većinom glasova (10 ZA, 3  SUZDRŽAN)  usvojen. 

 

                                                          Točka 2. 

            Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gornja Vrba 

Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gornja Vrba dostavljen je u 

pisanom obliku uz poziv na sjednicu. Uvodno obrazloženje daje Pročelnica JUO Marica 

Pavlović, navodeći da je jedina izmjena uvođenje u odluku obiteljskih poljoprivrednih 

gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge, jer dosadašnjom odlukom nisu bili 

obuhvaćeni. 

V. Tadić pita kakvo je njegovo radno vrijeme i da do sada nije znao da mu je dozvoljeno 

raditi do 6 h ujutro. 

Nakon iznijetog obrazloženja, i bez  daljnje rasprave, rasprave daje se na usvajanje predložena 

Odluka, te po provedenom glasovanju konstatira da  je Općinsko vijeće većinom glasova (12 

ZA)   donijelo: 

- Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gornja Vrba 

 

                                                        Točka 3. 

            Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova  

    i usluga bagatelne vrijednosti 

 

   Prijedlog Odluke  dostavljen u materijalima za današnju sjednicu. 



Zamjenik općinskog načelnika upoznaje vijećnike da se promjena sastoji u tome što se 

predlaže bagatelna nabava provodi pozivom za dostavu ponude na tri adrese, nakon čega se 

vrši odabir, što znatno pojednostavljuje i ubrzava postupak. 

Nakon uvodnog obrazloženja, bez  rasprave  Predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje 

predloženu Izmjene Odluke, te po provedenom glasovanju konstatira da  je Općinsko vijeće 

jednoglasno donijelo: 

- Odluku o izmjeni i dopuni dopune Odluke o  provedbi postupaka nabave roba, radova  

    i usluga bagatelne vrijednosti. 

                                                           Točka 4. 

 Prijedlog Odluke o  uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Gornja Vrba 

. Prijedlog Odluke dostavljen u pisanom obliku, u materijalima za sjednicu. 

Zamjenik općinskog načelnika daje kratko obrazloženje predložene odluke, te ističe da je bilo 

upita za uvjete prodaje koje određuje svaka lokalna samouprava. Osim toga smatra da je to u 

interesu mještana Donje Vrbe. 

J. Marunica predlaže da se predvidi godišnja naknada od 1000,00 kn., a D. Emanović da se 

briše zabrana prodaje na udaljenosti manjoj od 300 m. 

P. Putnik smatra da je navedena odluka u korist građana i da ne treba uvoditi nikakva 

ograničenja, a donošenje iste podržava i Š. Martinović. 

Nakon kraće rasprave daje se na usvajanje predložena, izmijenjena Odluka, te po provedenom 

glasovanju konstatira da  je Općinsko vijeće većinom glasova (12 ZA)   donijelo: 

- Odluku o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Gornja Vrba. 

 

                                                           Točka 5. 

     Prijedlog  Plana mreže predškolskih ustanova na području Općine Gornja Vrba 

Zamjenik općinskog načelnika ukratko upoznaje vijećnike sa dostavljenim planom, te ističe 

da će se uvrstiti i O.Š. „Vladimir Nazor“ a konačni plan donosi Županijska skupština. 

 Nakon uvodnog obrazloženja, bez  rasprave  Predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje 

predloženi Plan, te po provedenom glasovanju konstatira da  je Općinsko vijeće jednoglasno 

donijelo: 

- Plan mreže predškolskih ustanova na području Općine Gornja Vrba. 

 

                                                            Točka 6. 

             Prijedlog za suce porotnike za Općinski sud Slavonski Brod 

Zahtjev za predlaganje suca porotnika Općinskog suda u Slavonskom Brodu dostavljen uz 

poziv na sjednicu. 

Zamjenik općinskog načelnika predlaže da se Đuro Martin  predloži za suca porotnika, jer je i 

do sada to bio.  

Nakon uvodnog obrazloženja, bez  rasprave  Predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje 

izneseni prijedlog, te po provedenom glasovanju konstatira da  je Općinsko vijeće 

jednoglasno usvojilo prijedlog za imenovanje Đuro Martin za suca porotnika. 

 

                                                            Točka 7. 

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba za 2015.godinu; 

Predloženo izvješće općinskog načelnika dostavljeno u pisanom obliku, a  uvodno 

obrazloženje daje Pročelnica JUO Marica Pavlović, navodeći da je podnošenje izvješća 

zakonska obveza. 

Općinski načelnik upoznaje vijećnike sa problemima vezano za odnos „Jakob Becker“ i 

obvezama koje iz ugovora proizlaze. U vezi s tim je održan i sastanak s predstavnicima 

koncesionara kao i drugim općinama koje su potpisale ugovor, s ciljem rješavanja nastalih 

problema. 



Nakon kraće rasprave daje se na usvajanje predloženo Izvješće, te po provedenom glasovanju 

konstatira da  je Općinsko vijeće  JEDNOGLASNO   donijelo: 

   -Zaključak o prihvaćanju Izvješće o  izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Gornja 

Vrba za 2015.godinu; 

                                                       

                                                            Točka 8 

Izvješće korisnika o utrošku sredstava Proračuna Općine Gornja Vrba za 2015.godinu 

Izvješće korisnika sredstava općinskog proračuna za 2015.godinu dostavljeno vijećnicima uz 

poziv na sjednicu. 

Pročelnica JUO Marica Pavlović upoznaje vijećnike da će ubuduće izvješća izgledati 

jednoobrazno sukladno novim zakonskim odredbama. 

Zamjenik načelnika, Danijel Odobašić, upoznaje vijećnike da je ovo uobičajeno izvješće, koje 

se dostavlja svake godine o utrošenim sredstvima iz proračuna Općine Gornja Vrba. 

Nakon toga, bez dalje rasprave, Predsjednik Općinskog vijeća izjavljuje da se navedeno 

izvješće prima na znanje. 

 

     Točka 9. 

Predsjednik vijeća upoznaje vijećnike sa zamolbom grupe građana kojom traže rješavanje 

infrastrukture u svojim ulicama. 

Općinski načelnik ističe da je već razgovarao sa predstavnicima potpisane zamolbe, te su isti 

suglasni sa prijedlogom da se za Brodsku ulicu pokrene postupak izgradnje pješačke staze, 

kao i izrada projekta za uvođenje javne rasvjete, što prihvaća i Općinsko vijeće.. 

 

Zaključeno u 19,45 sati. 

 

  ZAPISNIČAR:                                                                          PREDSJEDNIK 

 Lidija Resanović                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                   Zdravko Jurić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


