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KLASA: 021-05/18-01/5 

URBROJ:2178/28-02-18/1 

U  Gornjoj Vrbi, 04.12.2018. godine 

 

 

          o radu 11. sjednice  Općinskog vijeća općine Gornja Vrba  održane 04.12.2018.  godine, s 

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

         Sjednici nazočni članovi Općinskog vijeća općine Gornja Vrba: 

DUNJA ODOBAŠIĆ, ALEN TOLIĆ, JOSIP MARUNICA,  DAMIR EMANOVIĆ, TOMISLAV 

MARIJIĆ, IVICA EREŠ, DRAGAN BARBARIĆ, ANITA MARUŠIĆ, MARIJA 

KURKUTOVIĆ, DRAŽEN ZIRDUM, IRENA TADIĆ, KRISTIJAN ŠOKIĆ. 

       Sjednici nije nazočna Renata Lucić. 

       Ostali nazočni: Ivan Vuleta, općinski načelnik, Danijel Odobašić, zamjenik općinskog 

načelnika i Marica Pavlović, pročelnica JUO. 

Zapisnik vodi  Marica Pavlović. 

Nakon što je otvorio sjednicu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba, zamjenik predsjednice Vijeća 

Dražen Zirdum daje na usvajanje predloženi dnevni red. 

        Danijel Odobašić, predlaže da se podtočke prve točke dnevnog reda označe sa a), b) i c), te da 

se briše podtočka d) ,koja je omaškom stavljena u dnevni red, budući se Program socijalne skrbi 

nije mijenjao u rebalansu. Po navedenim točkama provest će se objedinjena rasprava. 
         Usvojen je Zapisnik o radu 10. sjednice Općinskog vijeća. 
 

         Pristupa se glasovanju o dnevnom redu, te potpredsjednik Vijeća konstatira da je za sjednicu  

jednoglasno utvrđen slijedeći : 
 

 

 

                                                             D N E V N I    R E D:      - 

-  Aktualni sat  

 

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gornja Vrba za 2018. godinu; 

 a) Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2018. godinu; 

 b)Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba  

   za 2018. godinu; 

 c) Izmjene Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području 

Općine Gornja Vrba za 2018. godinu; 

 

2.Plan upravljanja imovinom Općine Gornja Vrba za 2019.godinu 

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za projekt izgradnje pješačke staze u Savskoj ulici 

4. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Općine Gornja Vrba;  

5. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Gornja Vrba; 

6. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za Općinu Gornja Vrba; 

7. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu  RH 

8. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu  RH 

9. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU-a naselja Gornja Vrba 

10. Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Gornja Vrba 

 



11. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019.-

2021.godine 

 

- Aktualni sat 

 

Općinski načelnik upoznaje vijećnike s Rješenjem Općinskog suda koje je doneseno na temelju kaznene 

prijave protiv izvršitelja radova kanalizacije Kera kamexa i nadzora IGH iz Osijeka. Presudom je utvrđeno 

da je šteta nanesena ali isto tako da nije bilo  namjere, te je kaznena prijava kao takva odbačena.  Postoji još 

mogućnost privatne tužbe , ali obzirom je prošlo više od 4 godine, nastupila je zastara. 

Trenutno se radi na rješavanju problema oko priključenja na kanalizaciju od trgovine Boso prema Ruščici. 

Naime, do  sada nisu  riješeni imovinski odnosi između Vodovoda i Lučke uprave oko prava korištenja 

zemljišta na kojem se nalazi precrpna stanica. Zemljište je u vlasništvu RH, odnosno u nadležnosti 

Ministarstva imovine. Ista se ne može priključiti na električnu energiju dok se imovinski odnosi ne riješe. 

Tehnički prijem je obavljen. Obavljeni su razgovori s ministrom zaštite okoliša Ćorićem i upućeni su dopisi 

Premijeru i u četiri ministarstva između ostalih i ministru imovine RH kako bi se ubrzao postupak prijenosa 

upravljanja spornim zemljištem Vodovodu. 

Zamjenik načelnika ukratko obrazlaže sudski spor oko isplate dijela mirovine korisniku Vinku Musa koji je 

stradao dok je bio zaposlen u općini u sklopu programa javnih radova. Naime, mirovinsko je tužilo općinu 

da isplaćuje dio mirovine, jer je do umirovljenja došlo zbog ozljede na radu u određenom postotku. Općina 

nije na to pristala nego je pokrenut sudski spor, obzirom je vještačenjem utvrđeno da do umirovljenja nije 

došlo isključivo zbog ozljede na radu nego zbog ranijih bolesti imenovanog .Dobili smo prvostupanjsku 

presudu u našu korist na koju se Mirovinsko žalilo te je predmet upućen na Visoki trgovački sud koji je 

potvrdio prvu presudu.    

Dragan Barbarić, pita hoće li se razgrnuti zemlja koja je ostala na putu prilikom izmuljivanja kanala iza 

kuća prema pruzi, te hoće li se i ove godine dodjeljivati božićnica umirovljenicima. 

Danijel Odobašić, odgovara da su radove izvodile Hrvatske vode u čijoj je nadležnosti navedeni kanal, te će 

se njima uputiti zahtjev da uklone zemlju. Što se tiče božićnice ovih dana će se objaviti javni poziv 

umirovljenicima za podnošenje zahtjeva. 

Ivica Ereš, pita za dugovanja od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, te može li općina raskinuti 

ugovore s dužnicima. 

Danijel Odobašić odgovara da je naplata zakupa zadovoljavajuća. Pojedinci koji ne plaćaju prijavljeni su 

Državnom odvjetništvu koje dalje vodi postupak prisilne naplate. Do sada je Agencija za plaćanja u 

poljoprivredi raskidala takve ugovore, a sada to može raditi i općina, obzirom je Agencija kao takva 

ukinuta. Preduvjet za raskidanje je donošenje novog Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim 

zemljištem. 

 

Točka 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gornja Vrba za 2018. godinu; 

a) Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2018. godinu; 

b) Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba  

   za 2018. godinu; 

c) Izmjene Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području 

Općine Gornja Vrba za 2018. godinu; 

 

     

     Zamjenik predsjednika Vijeća utvrđuje da je materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen članovima 

vijeća  uz poziv, te poziva zamjenika općinskog načelnika na uvodno obrazloženje predložene odluke. 

     Zamjenik općinskog načelnika je nazočnim vijećnicima obrazlože točku te  pojašnjava plan rebalansa 

Proračuna za 2018. godinu odnosno  koji su razlozi i potreba njegovog donošenja. Ujedno kratko obrazlaže 

pozicije na kojima je došlo do korekcija i razloge za isto, te predlaže izmjenu na poziciji 57 iz razloga  

sufinanciranja priključaka na kanalizaciju, kako bi bili ujednačeni za sve korisnike.  

Ovim Rebalansom korigiraju se prihodi i rashodi, tako da se prihodi i primici povećavaju  za 553.700,00  

kn u odnosu na planirani Proračuna za 2018.g, stoga novi plan prihoda i primitaka se predlaže u iznosu od 

1.193.126,00 kn. 

Bez daljnje rasprave, daje se na glasovanje Prijedlog Odluke o Izmjenama  i dopunama Proračuna Općine 

Gornja Vrba za 2018. godinu;  te se konstatira da je  JEDNOGLASNO  sa 12 glasova ZA  usvojena 

- Odluka o  izmjenama  i dopunama Proračuna Općine Gornja Vrba za 2018. godinu; 



 

Zamjenik općinskog načelnika obrazlaže da se u skladu s izmjenama Proračuna mijenjaju se i  Programi 

održavanja i gradnje komunalne infrastrukture i Program društvenih djelatnosti.  

                                                

Općinski vijećnici su nakon obrazloženja zamjenika načelnika pojedinačno glasovali o predloženim 

izmjenama programa, te su iste  jednoglasno usvojili. 

 

Zamjenik predsjednice Vijeća potom je konstatirao da je Općinsko vijeće donijelo; 

 

-Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2018. godinu; 

- Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2018. 

godinu 

- Izmjene Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području 

Općine Gornja Vrba za 2018. godinu; 

 

Točka 2. Plan upravljanja imovinom Općine Gornja Vrba za 2019.godinu 

 

Uvodno obrazloženje daje Pročelnica JUO, navodeći da je prošle godine donesen četverogodišnji plan na 

temelju kojeg se plan donosi za svaku pojedinu godinu. U ožujku će se dati na usvajanje izvršenje plana za 

prethodnu godinu. Plan obuhvaća sve kapitalne investicije koje su obuhvaćene u Proračunu. Plan je 

obvezno donijeti jer je to propisano Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. 

Pitanja nije bilo, te se prijedlog Plana daje na usvajanje. Zamjenik predsjednice Vijeća, Dražen Zirdum 

konstatira da je Općinsko vijeće većinom glasova (11 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN)  donijelo: 

 

- Plan upravljanja imovinom Općine Gornja Vrba za 2019.godinu 

 

 

Točka 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za projekt izgradnje pješačke staze u Savskoj ulici 

 

Danijel Odobašić obrazlaže da je Prijedlog odluke dostavljen u materijalima. Na samoj sjednici dobili su i 

opis projekta koji je sastavni dio natječajne dokumentacije. Navedeno je potrebno za prijavu na natječaj 

LAG-a koji je  unutar mjere 7.4.1. povukao određena sredstva za ulaganje u ruralnu infrastrukturu. Za 

svaku od 11 općina unutar LAG-a  predviđeno je ulaganje od 32 tis. eura. Općina Gornja Vrba predložila je 

izgradnju staze u Savskoj ulici koja bi spojila Ulicu vrbskih žrtava sa igralištem. Plan je završiti projekt do 

proljeća slijedeće godine. 

Općinski načelnik ,dodatno pojašnjava da se radi o  asfaltiranoj stazi  s rubnjacima koja je odvojena od 

ceste što je također bio jedan od uvjeta natječaja. 

Pitanja nije bilo, te se prijedlog Odluke daje na usvajanje. Zamjenik predsjednice Vijeća, Dražen Zirdum 

konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova ZA donijelo: 

 

- Odluku o davanju suglasnosti za projekt izgradnje pješačke staze u Savskoj ulici 

 

 

Točka 4. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Općine Gornja Vrba 

 

Prijedlog  Odluke o komunalnom doprinosu Općine Gornja Vrba  dostavljen članovima vijeća  

elektronskim putem, uz poziv na sjednicu. 

Kratko pojašnjenje daje M. Pavlović koji ističe da je zakonska obveza usklađenja Odluke o komunalnom 

doprinosu s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa se 

ne mijenja, novina je mogućnost povrata uplaćenog komunalnog doprinosa u određenim, zakonom 

predviđenim uvjetima, kao i namjena utroška sredstava koja se mijenja u odnosu na prethodnu odluku, 

odnosno zakonom. 

Bez daljnje rasprave, daje se na glasovanje Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Općine Gornja 

Vrba,  te se konstatira da isti JEDNOGLASNO  12 sa glasova ZA  usvojen. 

 

 



Točka 5. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Gornja Vrba 

 

Prijedlog  Odluke o komunalnoj naknadi Općine Gornja Vrba  dostavljen članovima vijeća  elektronskim 

putem, uz poziv na sjednicu. 

Kratko pojašnjenje daje M. Pavlović koji ističe da je zakonska obveza usklađenja Odluke o komunalnoj 

naknadi s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu u roku od 6 mjeseci, kao i za druge odluke iz ove 

oblasti. Navedenom odlukom odredbe koje se odnose na visinu komunalne naknade nisu se mijenjale, 

mijenjaju se odredbe o sadržaju novih rješenja koja se moraju donijeti sukladno izmjena zakona, odnosno 

odluke. 

Danijel Odobašić upoznaje vijećnike da komunalni redar obilazi kućanstva na području općine kako bi se 

utvrdila stvarna površina koja je mjerilo za obračun komunalne naknade.  

Bez daljnje rasprave, daje se na glasovanje Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi  Općine Gornja Vrba,  

te se konstatira da isti JEDNOGLASNO  12 sa glasova ZA  usvojen. 

 

Točka 6. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za Općinu Gornja Vrba 

 

Prijedlog  Odluke o vrijednosti boda  komunalne  naknade  Općine Gornja Vrba  dostavljen članovima 

vijeća  elektronskim putem, uz poziv na sjednicu. 

Kratko pojašnjenje daje M. Pavlović koja upoznaje vijećnike da Općina Gornja Vrba ima obvezu donijeti 

novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade, obzirom se važeća Odluka o vrijednosti boda za 

obračun komunalne naknade   godine više neće moći primjenjivati. Pri tom naglašava da se vrijednost boda 

ne mijenja, samo je izračun drukčiji ( mjesečni, kvartalni, godišnji) 

Bez daljnje rasprave, daje se na glasovanje Prijedlog Odluke o vrijednosti boda  komunalne  naknade  

Općine Gornja Vrba ,  te se konstatira da isti JEDNOGLASNO  12 sa glasova ZA  usvojen. 

 

Točka 7. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o usvajanju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu  RH 

 

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu  RH dostavljena je vijećnicima u digitalnom obliku.  

Uvodno obrazloženje daje Danijel  Odobašić, navodeći da Ministarstvo poljoprivrede nije dalo suglasnost 

na dostavljeni Program raspolaganja koji je izradila tvrtka Jaić konzalting po ugovoru. Stoga se mora staviti 

izvan snage Odluka koju je Općinsko vijeće donijelo u 6. mjesecu. Razlozi za ne dobivanje suglasnosti su 

stavljanje u Program čestica koje su unutar građevinskog područja, te nekih tehničkih razloga do kojih je 

došlo zbog dvojbenih odredaba Zakona. Program je vraćen izrađivaču na doradu, te je ponovno stavljen na 

javni uvid.  

 

Bez daljnje rasprave, daje se na glasovanje Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o usvajanju 

Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu  RH,  te se konstatira da je Općinsko vijeće 

JEDNOGLASNO  sa 12  glasova ZA donijelo: 

- Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu  RH usvojen. 

 

Točka 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu  RH 

 

Prijedlog  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu  RH na području 

Općine Gornja Vrba dostavljen članovima vijeća  elektronskim putem, uz poziv na sjednicu. 

Zamjenik općinskog načelnika D. Odobašić upoznaje vijećnike da se pri izradi novo programa postupilo 

sukladno uputama Ministarstva poljoprivrede, tako da su otklonjeni uočeni nedostatci iz prošlog programa. 

Prikupljena su očitovanja koja su nedostajala, izostavljeno zemljište koje ne može biti predmet 

raspolaganja, pribavljeni vlasnički i posjedovni listovi. Program je bio na javnom uvidu, u zakonskom roku, 

i na isti nije bilo primjedbi. 

             Bez daljnje rasprave, daje se na glasovanje Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu  RH na području  Općine Gornja,  te se konstatira da isti JEDNOGLASNO  12 sa glasova ZA  

usvojen. Donesena je: 

 

- Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu  RH 



 

 

Točka 9. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU-a naselja Gornja Vrba 

 

Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU-a naselja Gornja Vrba dostavljen je u elektroničkom 

obliku vijećnicima uz poziv za sjednicu. 

Uvodno obrazloženje daje zamjenik načelnika, navodeći primjer  Firove ulice koja se nije mogla završiti jer 

važeći UPU naselja Gornja Vrba nije predviđao izgradnju ulica koje su manjeg profila od 6 metara. 

Obzirom na području naselja Gornja Vrba postoji još postojećih neasfaltiranih ulica užih od 6 metara billo 

je potrebno u tom dijelu izmijeniti UPU. Naglasio je da su se morale raditi nove geodetske podloge jer 

nismo imali Plan u digitalnom obliku. Iz tog razloga se samo donošenje izmjena oduljilo. Radi se o 

donošenju formalne odluke nakon koje se pokreće javna rasprava i prikupljanje suglasnosti od javno-

pravnih tijela. Samo usvajanje izmjena UPU predviđa se do kraja godine.  

 

Nakon kraće rasprave zamjenik predsjednice Općinskog vijeća Dražen Zirdum daje na usvajanje Prijedlog 

odluke, te po provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova ZA 

donijelo: 

- Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU-a naselja Gornja Vrba 

  

 

Točka 10. Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Gornja Vrba 

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Gornja Vrba dostavljena je vijećnicima u digitalnom obliku 

uz poziv za sjednicu. 

Općinski načelnik obrazlaže da se radi o zakonskoj obvezi usvajanja Analize koju donosimo svake godine. 

 

Bez daljnje rasprave, daje se na glasovanje Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Gornja Vrba,  te 

se konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo : 

- Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Gornja Vrba 

 

Točka 11. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

2019.-2021.godine 

 

 

Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019.-

2021.godine dostavljen je vijećnicima u digitalnom obliku uz poziv za sjednicu. 

Općinski načelnik obrazlaže da se također radi o zakonskoj obvezi 

 

Bez daljnje rasprave, daje se na glasovanje Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje 2019.-2021.godine,  te se konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno 

usvojilo : 

- Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

2019.-2021.godine 

 

 

 

 

Sjednica je zaključena u 18,45 sati. 

 

Zapisnik vodila:                                                                 ZAMJENIK PREDSJEDNICE 

Marica Pavlović                                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                      Dražen Zirdum 
 


