
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORNJA VRBA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/2 

URBROJ: 2178/28-02-15-3 

Gornja Vrba,  10.  lipnja  2015.. god. 

 
Zapisnik 

 

         o radu 11. sjednice  Općinskog vijeća općine Gornja Vrba  održane 10.06.2015. 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), PETAR PUTNIK (HDZ),  
Odsutni: DRAGAN VULETA (HDZ), JOSIP HRSKANOVIĆ (SDP) 

       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  10. sjednice 

Općinskog vijeća. 

Vijećnik Petar Putnik, upozorava na pogrešku u popisu prisutnih. 

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

Potom na usvajanje daje predloženi dnevni red. 

10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni PPU općine Gornja Vrba 

Vijećnik Petar Putnik, traži da se točno definira razdoblje navedeno uz Izvješće o stanju u 

prostoru jer nije logično  da se izvješće o stanju u prostoru donosi unaprijed.  

Pročelnica, odgovara da je Izvješće radila ovlaštena pravna osoba koja je i dostavila radne 

materijale, ali će se svejedno provjeriti radi li se o ispravno navedenom razdoblju. 

Općinsko načelnik, predlaže dopunu dnevnog reda točkom 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i 

dopuni PPU općine Gornja Vrba 

Predložena dopuna je usvojena, te je za sjednicu utvrđen slijedeći 

 

                                               D N E V N I   R E D: 

- Aktualni sat 

1. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Općine Gornja Vrba za 2014.god., 

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gornja Vrba na dan 

31.12.2014.god. 

3. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanje javne rasvjete na području Općine Gornja Vrba; 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Gornja Vrba; 

5. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Gornja Vrba 

           u dječjim vrtićima 



6. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o stanju u prostoru Općine Gornja Vrba za 

razdoblje 2015.-2019.godine 

      7.   Pravila za osnivanje i djelovanje destinacijskog „PPS KLUBA“ 

8.   Prijedlog Odluke o osnivanju destinacijskog „PPS KLUBA“ 

9.  Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Gornja Vrba 

     10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni PPU općine Gornja Vrba 

 

 

-  Aktualni sat 

 

       Vijećnik Kazimir Vuleta, pita za nastavak radova na kanalizaciji, obzirom se ne vidi napredak u vidu 

bilo kakvih radova. Građani koji su u postupku gradnje kuće moraju kopati septičke jame jer nemaju 

pouzdanu informaciju kada će e moći priključiti na kanalizaciju. Također ga zanima i financijska situacija 

u općini. 

       Općinski načelnik, odgovara 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 od 

Ministarstva zatražena pomoć u plaćanju snimanja prema Vodovodu uz detaljno navedenu kronologiju 

svih događanja oko izgradnje kanalizacije, te pomoć u financiranju daljnjih radova na sanaciji. 

Ministarstvo je potrošilo sva zadržana sredstva od izvoditelja u plaćanju dosadašnje sanacije. Očekujemo 

njihov odgovor. Što se tiče financijske situacije u općinu stanje je dobro, podmiruju se sve redovite 

obveze, istina da za neku veću investiciju nemamo mogućnosti bez pomoći Države ili putem sredstava 

fondova EU. 

      Vijećnik Ivo Krajinović  pita za održavanje javnih površina i kanala uz ceste prema zoni, te potaknut 

upitima mještana  pita može li se i u kojem dijelu korigirati cijena iznajmljivanja doma. 

Općinski načelnik, odgovara da su kanali u nadležnosti Hrvatskih voda od kojih će se zatražiti održavanje 

istih, a javne površine uz ceste, odnosno bankine, održava općina putem ugovora s Rašićem. 

Cjenik za iznajmljivanje domova propisan je Odlukom,  te je mišljenja da iste nisu previsoke. Ukinuto je 

plaćanje za karmine jer su to posebne okolnosti i na taj način općina pomaže svojim građanima u teškoj 

situaciji, a za sve ostale namjene cijene nisu pretjerane. 

Vijećnik Josip Marunica, iznosi informaciju da je župan voljan osobno doći razgovarati s Finkom Glavaš 

vezano za otkup dijela njenog zemljišta u srhu proširenja ceste na samom izlazu iz Donje Vrbe kako bi se 

postiglo što mirnije rješenje bez sporova koji nisu nikom u interesu. Također je voljan podržati inicijativu 

sanacije spomenika Vrbskim žrtvama na gradskom groblju. 

Općinski načelnik, o tome je već sa županom razgovarao i treba samo dogovoriti termin. 

Vijećnik Tomislav Marijić  pita u kojoj je fazi izgradnja pješačke staze uz Ulicu 108. brigade. 

Općinski načelnik, odgovara da je natječaj danas objavljen u oglasniku javne nabave. Sad samo treba 

nakon prikupljanja ponuda odabrati ponuditelja i vjeruje ubrzo potom započeti s radovima. 

o tome je već sa županom razgovarao i treba samo dogovoriti termin. 

Vijećnik Damir Emanović, pita za priključenje mrtvačnice na električnu energiju, te uređenje okoliša. 

Općinski načelnik, odgovara da je razgovarao s nadležnima iz HEP-a koji su rekli da su sve pravne 

procedure riješene, te da će se priključenje uskoro izvesti, a što se okoliša tiče ove će se godine nasuti 

kamenim agregatom. 

Vijećnik Josip Marunica, pita može li se ikako zatrpati, odnosno zacijeviti kanal ispred mrtvačnice kako bi 

se dobio prostor za parkiranje. 

Općinski načelnik, odgovara da se o tome mora razgovarati s gosp. Pihom iz Hrvatskih voda, jer su oni 

nadležni za kanal i postavljaju uvjete. 

Vijećnik Šimo Martinović, ponavlja svoje pitanje s prethodne sjednice vezano za uređenje  staze  s istočne 

strane u Ul. B. Radić  i obilježavanje pješačkog prijelaza kod Brkićeve ulice. Rečeno je da će se neke 

aktivnosti u tom smjeru poduzeti, te pita do kud je to stiglo. Pita što će biti s mrtvačnicom u Gornjoj Vrbi, 

te postoji li mogućnost da općina kupi stroj za održavanje javnih površina. 

Općinski načelnik, odgovara da je uređenje staze u planu i  svakako će se ove godine napraviti, što se tiče 

pješačkog prijelaza razgovarat će se o toj mogućnosti s predstavnicima HC-a.  Što se tiče mrtvačnice u 

Gornjoj Vrbi radovi se  neće nastavljati jer je upitna opravdanost izgradnje mrtvačnice na tom mjestu. 

Trebalo bi poslušati što većina mještana o tome misli.  Stroj za održavanje se može kupiti ali se u tom 

slučaju mora zaposliti i djelatnik koji će njime rukovati. 



Vijećnik Željko Lačić,  pita za uvođenje autobusne linije Donja Vrba – Slavonski Brod koja je dogovorena 

još prošle godine no međutim do danas ništa nije realizirano. Nadalje pita za sanaciju udarnih rupa kod 

mjesne crkve u Donjoj Vrbi.  

Općinski načelnik, odgovara da će se sanacija udarnih rupa dogovoriti za ŽUC-om u čijoj je to 

nadležnosti, a što se tiče uvođenja autobusne linije obavit će se razgovori sa Terzić busom da se vidi 

kakve su zakonske mogućnosti obzirom  za međumjesni prijevoz koncesiju daje županija. 

Vijećnik Kazimir Vuleta, obzirom počinju školski praznici pita za uređenje dječjeg igrališta na rupači. 

Općinski načelnik, odgovara da je uređenje igrališta već dogovoreno s članovima NK Omladinac. 

Vijećnik Josip Marunica, pita za formiranje autobusnog ugibališta na Klisu. 

Općinski načelnik,  odgovara da je uvjet da  ugibalište od križanja bude udaljeno minimalno 50 metara što 

je neizvedivo na spoju Agatićeve i 108. brigade, te se mora u dogovoru sa ŽUC-om tražiti drugo rješenje 

na Klisu. Istina je da ŽUC neće raditi ugibališta na našim cestama nego bi to morali vlastitim sredstvima. 

 

1. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Općine Gornja Vrba za 2014.god. 

 

     Prijedlog  godišnjeg obračuna Proračuna Općine Gornja Vrba za 2014. godinu, dostavljen  je 

vijećnicima 05.06.2015.godine, sukladno zakonskim odredbama. 

     Uvodno obrazloženje u ime predlagatelja daje Općinski načelnik Ivan Vuleta, koji obrazlaže 

vijećnicima strukturu ostvarenih prihoda, odnosno izvršenih rashoda. Osvrćući se te evidentirani višak 

prihoda navodi da su u istom sadržana i sredstava koja su ostala u CREDO BANKA d.d., čiji je povrat u 

Proračun općine upitan, a radi se o iznosu od 648.488,00 kn. Ukratko se osvrnuo i na evidentirana 

potraživanja od kojih se najveći dio odnosi na potraživanja od poreza koje za općinu naplaćuje Porezna 

uprava Slavonski Brod koja provodi i mjere naplate. 

 

     Vijećnik Petar Putnik, nakon uvodnog obrazloženja predlagatelja, traži pojašnjenje za troškove na 

osnovnom računu u općem dijelu koji se odnose na „troškovi za zaposlene“ odnosno „tekuće održavanje“. 

 

     Odgovore na postavljena pitanja daju Općinski načelnik, odnosno Lidija Resanović, pojašnjavajući da 

troškovi za zaposlene obuhvaćaju neoporezive nakade putnih troškova te godišnjih nagrada zaposlenicima 

(naknada za korištenje osobnog automobila, regres, božićnica, darovi djeci) koji su isplaćeni u skladu s 

planiranim i sukladno poreznim zakonima. Tekuća održavanja razvrstana su u posebnom dijelu na više 

pozicija : održavanje zgrada, cesta, nogostupa, javne rasvjete i javnih površina. 

      Nakon toga, bez daljnje rasprave, pristupa se glasovanju o Prijedlogu godišnjeg obračuna Proračuna 

Općine Gornja Vrba za 2014.god, te po provedenom glasovanju presjednik Općinskog vijeća Zdravko 

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

 

- Godišnji obračun Proračuna Općine Gornja Vrba za 2014.god 

 

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gornja Vrba  

                      na dan 31.12.2014.god. 

 
 Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gornja Vrba na dan 31.12.2014.god.,  

dostavljen je vijećnicima  u materijalima za današnju sjednicu. 
        Uvodno obrazloženje iznosi Lidija Resanović, koja ističe da se Odlukom o raspodjeli rezultata 

poslovanja Općine Gornja Vrba na dan 31.12.2014.god., koja se donosi sukladno članka 82. Pravilnika o 

proračunskom računovodstvu i računskom planu, rezultat poslovanja utvrđuje prebijanjem računa viškova 

i manjkova po istovrsnim kategorijama. Predložena Odluka vezana je za Godišnji obračun Proračuna 

Općine Gornja Vrba čini njen sastavni dio. 

        Nakon obrazloženja, bez daljnje rasprave, pristupa se glasovanju o Prijedlogu Odluke o raspodjeli 

rezultata poslovanja Općine Gornja Vrba na dan 31.12.2014.god., te se konstatira da je Općinsko vijeće 

većinom glasova ( 11 ZA,  1 SUZDRŽAN ) usvojilo: 

 

       -   Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gornja Vrba na dan 31.12.2014.god. 

 

 



3. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanje javne rasvjete na području Općine Gornja Vrba 

 

      Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje 

javne rasvjete na području Općine Gornja Vrba dostavljen je vijećnicima  u materijalima za današnju 

sjednicu. 

     Uvodno obrazloženje daje Općinski načelnik navodeći da je natječaj proveden sukladno Zakonu o 

komunalnom gospodarstvu. Zatražene su tri ponude od kojih je od strane povjerenstva Općinskom vijeću 

na usvajanje predložena najpovoljnija. 

     Vijećnik Petar Putnik, ne može vjerovati i čudno mu je što među ponuditeljima nema niti jedna firma s 

područja Slavonskog Broda. 

     Općinski načelnik, odgovara da prema osobnim saznanjima, osim ovdje navedenih, ovom se 

djelatnošću na širem području grada bavi još jedino Safundžić. Prije neposrednog slanja upita za dostavu 

ponuda kontaktirao je načelnike drugih općina, te temeljem njihovih, a i vlastitog  iskustava, odabrani su 

ovdje navedeni ponuditelji za dostavu ponuda. 

     Vijećnik Ivo Krajinović traži pojašnjenje ukupne cijene. 

     Zamjenik načelnika, Danijel Odobašić, obrazlaže da je ukupna cijena formirana temeljem ponudbenog 

troškovnika i čini zbroj ponuđenih cijena 

 

     Nakon danih pojašnjenja, pristupa se glasovanju o Prijedlogu Odluke o izboru najpovoljnijeg 

ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete na području Općine Gornja 

Vrba, te potom predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Jurić konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno 

usvojilo: 

 

- Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne 

rasvjete na području Općine Gornja Vrba 

 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Gornja Vrba 

 

     Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Gornja Vrba dostavljen je 

vijećnicima  u materijalima za današnju sjednicu. 

     Uvodno obrazloženje daje Općinski načelnik, naglašavajući da se ovim izmjenama nastoji potaknuti 

dolazak prvenstveno proizvodnih djelatnosti u zonu. Posebno je stoga bitan članak 3.  obzirom se predlaže 

oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u prvoj godini poslovanja  u cijelosti a drugoj za 50%,  no u 

međuvremenu je došlo do ozbiljnijih pregovora oko prodaje Peveca, te on kao predlagatelj može na samoj 

sjednici predložiti promjenu, te predlaže da u slučaju proizvodnih djelatnosti rok oslobađanja od plaćanja 

komunalne naknade bude pet godina.  

Člankom prvim bi se ukinula mogućnost naplate za parkirališni prostor u slučajevima kada se djelatnost 

ne obavlja, odnosno kada je poslovni prostor zatvoren.  Članak 2. je tehničke prirode jer je došlo do 

promjene u dostavi uplatnica koje se sada dostavljaju za četiri a ne više za tri mjeseca.   

     Vijećnik Ivo Krajinović, napominje da je u tom slučaju stavak 2. članka 3. nepotreban.  

Primjedba je prihvaćena. 

      Zamjenik načelnika Danijel Odobašić, obrazlaže članak 4. kojim se daje mogućnost da i Simplex koji 

je ove godine započeo s poslovanjem može iskoristiti navedene pogodnosti. 

  

      Nakon danih pojašnjenja, pristupa se glasovanju o Prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 

komunalnoj naknadi Općine Gornja Vrba, te potom predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Jurić 

konstatira da je Općinsko vijeće sa 8 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN  usvojilo: 

 

- Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Gornja Vrba 

 

5. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Gornja Vrba 

            u dječjim vrtićima 

 

     Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Gornja Vrba 

u dječjim vrtićima dostavljen je vijećnicima  u materijalima za današnju sjednicu. 



     Uvodno obrazloženje daje Općinski načelnik, navodeći da je sve više upita u općinu vezano za 

sufinanciranje boravka djece s područja općine u gradskim vrtićima. Redovna cijena boravka za jedno 

dijete iznosi 1.200,00 kn. Prijedlog je da iznos sufinanciranja iz općinskog proračuna po djetetu 

iznosi500,00 kn uz propisane kriterije. Ukoliko se po podnošenju zahtjeva od strane roditelj utvrdi da bi 

taj iznos u okviru proračuna moga biti viši ovaj se prijedlog može izmijeniti. Dok ne vidimo koliki je 

stvarni broj djece to ne možemo znati. Također ćemo vidjeti je li cenzus od 9.000,00 kn ukupnog prihoda 

previsok što se također može korigirati. 

     Vijećnik Šimun Martinović, postavlja pitanje kako će se regulirati ugovori koji su trenutno važeći, 

obzirom se boravak njegove kćeri Nore sufinancira u iznosu 350,00 kn , a ukupna cijena je 1.000,00 kn. 

    Općinski načelnik odgovara da će se postojeći ugovor revidirati u skladu s odlukom ukoliko se ista 

donese. 

     Vijećnik Petar Putnik predlaže da se cenzus odredi po članu obitelji u visini 2.500,00 kn. 

     Vijećnik Ivo Krajinović, podržava izneseni prijedlog načelnika kao predlagatelja. 

     Vijećnik Ivan Primorac, pita je su li sredstva za tu namjenu planirana proračunom, te predlaže da se 

prvo utvrdi broj roditelja , odnosno djece, koji bi zadovoljili ove kriterije , te da se potom odluka precizira 

da se izbjegnu promjene. 

      Općinski načelnik, odgovara da je prijedlog izrađen u skladu s dosadašnjim upitima. Od sada će grad 

imati dva vrtića jer po Zakonu o predškolskom odgoju propisan je maksimalan broj djece koji je u gradu 

znatno premašen. 

       Nakon provedene rasprave, pristupa se glasovanju o Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova 

boravka djece s područja Općine Gornja Vrba u dječjim vrtićima, nakon čega predsjednik 

Općinskog vijeća Zdravko Jurić konstatira da je Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV  

usvojilo: 
  

- Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Gornja Vrba 

            u dječjim vrtićima 

 

6. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o stanju u prostoru Općine Gornja Vrba za 

razdoblje 2015.- 2019. godine 

 

     Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o stanju u prostoru Općine Gornja Vrba za razdoblje 

2015.- 2019. godine dostavljen je vijećnicima  u materijalima za današnju sjednicu uz izvadak iz  

navedenog izvješća obzirom je ukupni materijal jako opsežan.  

     Zamjenik načelnika, Danijel Odobašić navodi da će se sutra u kontaktu s izrađivačem projekta 

precizirati navedeno razdoblje u izvješću. 

     Vijećnik Petar Putnik, mišljenja je  materijal koji je dostavljen vijećnicima na uvid i razmatranje  nije 

dostatan da bi se o tome uopće glasovalo. Dokumentu koji je na snazi 4 godine treba ozbiljnije pristupiti. 

      Nakon provedene rasprave, pristupa se glasovanju o Prijedlogu Zaključka o usvajanju izvješća o 

stanju u prostoru Općine Gornja Vrba za razdoblje 2015.- 2019. godine, nakon čega predsjednik 

Općinskog vijeća Zdravko Jurić, konstatira da je Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV  

donijelo: 
 

      -   Zaključak o usvajanju izvješća o stanju u prostoru Općine Gornja Vrba za razdoblje  

          2015.- 2019. godine 

 

7. Pravila za osnivanje i djelovanje destinacijskog „PPS KLUBA“ 

8. Prijedlog Odluke o osnivanju destinacijskog „PPS KLUBA“ 

 

     Navedena pravila i Prijedlog odluke dostavljeni su vijećnicima  u materijalima za današnju 

sjednicu. Obzirom su ove dvije točke usko povezane o njima će se provesti jedna rasprava. 

     Uvodno obrazloženje daje zamjenik Općinskog načelnika navodeći da se radi o 

savjetodavnom tijelu koje će organizirati općine uz Savu, a bavit će se turističkom djelatnošću. 

Da bi općina G. Vrba ušla u navedeno tijelo potrebo je usvojiti navedena Pravila i donijeti 

Odluku.  

 



     Predsjednik Vijeća, Zdravko Jurić  pita hoće li općina vezano za to imati kakve troškove. 

     Zamjenik načelnika odgovara da će sve aktivnosti provoditi Turistička zajednica grada Broda, 

a da će sve općine sudjelovati u financiranju. 

    Vijećnik Vuleta Kazimir, podržava ovu inicijativu, posebice iz razloga što bi se općina putem 

navedenog tijela mogla promovirati, odnosno poticati vlastiti razvoj.  

Vijećnik Ivan Primorac, naglašava da u općini ima turističkih potencijala koji se mogu iskoristiti, 

te u potpunosti podržava ovu inicijativu. 

 

Nakon provedene rasprave, a po provedenom glasovanju, predsjednik Općinskog vijeća 

konstatirao je da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo: 
 

- Pravila za osnivanje i djelovanje destinacijskog „PPS KLUBA“ i 

- Prijedlog Odluke o osnivanju destinacijskog „PPS KLUBA“ 

 

9. Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Gornja Vrba 

 

     Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Gornja Vrba 
dostavljen je vijećnicima  u materijalima za današnju sjednicu. 

 

     Općinski načelnik, Ivan Vuleta, uvodno obrazlaže da se ovdje radi o zakonskoj obvezi. 

     Vijećnik Petar Putnik pita tko će biti zadužen za provedbu ovog Pravilnika.  
     Pročelnica JUO navodi da se ovim  Pravilnikom regulira javnost rada općine, te davanje informacija. 

Imenovana osoba za pristup informacijama je Lidija Resanović. Pripremit će se obrazac zahtjeva koji će 

stranka popuniti s navođenjem informacije koju traži ukoliko dolazi u općinsku upravu, a postoji i 

mogućnost upita putem meila ili poštom. Procedura će biti objavljena na web stranici općine, gdje će se 

objaviti i Katalog informacija kojima općina raspolaže. 

     Nakon provedene rasprave, a po provedenom glasovanju, predsjednik Općinskog vijeća 

konstatirao je da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo 
 

- Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Gornja Vrba 

 

     10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni PPU općine Gornja Vrba 
 

      Općinski načelnik, Ivan Vuleta  uvodno obrazlaže, da se u izmjene PP općine ide zbog promjene 

namjene k.č.br. 41/1, koja se trenutno nalazi u zakupu koji uskoro istječe. Obzirom je na navedenoj čestici 

iskopano „jezero“ koje bi općina, kako je i na prethodnim sjednicama zaključeno, mogla iskoristiti na 

način da se formira sportsko rekreacijski centar potrebno je Prostornim planom navedenu česticu iz 

poljoprivredne prenamijeniti u sportsko rekreacijsku namjenu. Tek tada se može od države, koja je 

vlasnik, zatražiti darovanje obzirom se poljoprivredno zemljište ne može darovati. 

     Vijećnik Petar Putnik, pita gdje se nalazi ta čestica. 

     Zamjenik načelnika odgovara da se radi o čestici koja je smještena ispod sadašnjeg Peveca prema 

pruzi. 

 

     Nakon provedene rasprave, a po provedenom glasovanju, predsjednik Općinskog vijeća 

konstatirao je da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo: 
 

- Odluku o izmjeni i dopuni PPU općine Gornja Vrba 
 

  

Sjednica je zaključena u 20,00 sati. 

 

  ZAPISNIČAR:                                                                          PREDSJEDNIK 

 Lidija Resanović                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                   Zdravko Jurić 

 


