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KLASA: 021-05/18-01/6 

URBROJ:2178/28-02-18/2 

U  Gornjoj Vrbi, 19.12.2018. godine 

 

          o radu 12. sjednice  Općinskog vijeća općine Gornja Vrba  održane 19.12.2018.  

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

         Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća općine Gornja Vrba: 

RENATA LUCIĆ, DUNJA ODOBAŠIĆ, ALEN TOLIĆ, JOSIP MARUNICA,  DAMIR 

EMANOVIĆ, TOMISLAV MARIJIĆ, IVICA EREŠ, DRAGAN BARBARIĆ, ANITA 

MARUŠIĆ, MARIJA KURKUTOVIĆ, DRAŽEN ZIRDUM, IRENA TADIĆ, KRISTIJAN 

ŠOKIĆ. 

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

načelnika i Marica Pavlović, pročelnica JUO, te voditelj Odjela za proračun i financije Dario 

Jednobrković. 

Zapisnik vodi: Lidija Resanović 

Pročelnica JUO Marica Pavlović izvješćuje vijećnike da se zbog kratkog vremena proteklog 

od zadnje sjednice, te zbog bolovanja Lidije Resanović koja se tek vratila na posao nije stigao 

napisati zapisnik s prethodne sjednice i da će za slijedeću sjednicu biti ispunjena obveza 

izrade zapisnika s dvije sjednice. 

Nakon što je otvorila  sjednicu Općinskog vijeća općine Gornja Vrba, predsjednica Vijeća 

Renata Lucić pozdravlja sve nazočne, te predlaže dnevni red. 

Općinski načelnik dopunjuje dnevni red točkom 8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni o 

sufinanciranju boravka djece s područja općine u dječjim vrtićima. 

Za sjednicu se potom predlaže dnevni red s dopunom pod točkom 8. Isti je jednoglasno usvojen, te  

utvrđen kako slijedi: 

                                                             D N E V N I    R E D:     

 -   Aktualni sat  

 

1.Prijedlog  Proračuna Općine Gornja Vrba za 2019. godinu; 

2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba za 2019. godinu 

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

komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2019. godinu; 

 



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

   za 2019. godinu; 

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

području Općine Gornja Vrba za 2019. godinu; 

6.Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba za  

   2019. godinu; 

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u  Općinskom  

vijeću Općine Gornja Vrba za 2019. godinu 

8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja općine u 

dječjim vrtićima. 

 -   Aktualni sat  

 

Dragan Barbarić, postavlja pitanje u svezi sa zatvaranjem tvrtke Boxmark u kojoj rade građani s 

područja općine, te pita može li im općina nekim povlasticama pomoći kako bi se zadržala radna 

mjesta. Nadalje postavlja pitanje županijske ceste kroz Donju Vrbu koja je preopterećena, te bi trebalo 

rješavati izgradnju obilaznice.  

Marija Kurkutović, slaže se s mišljenjem Dragana Barbarića vezano za cesu kroz Donju Vrbu na kojoj 

se ne mogu mimoići dva automobila. 

Općinski načelnik, Ivan Vuleta odgovara da je Boxmark već oslobođen plaćanja komunalne naknade u 

trajanju od 5 godina. Drugih osnova za oslobađanje općina nema. Za održavanje i izgradnju obilaznice 

može se ponoviti zahtjev prema ŽUC-u. Dodaje da je općina podnijela prijedlog da se Ulica 

J.Piškovića i Hrvatskih branitelja prekategoriziraju  u županijske. Ako to ne bude moguće zabranit će 

se promet teretima iznad 5,5 tona. 

Ivica Ereš, prošle godine klub HDZ-a predlagao je uvrštavanje izgradnje vrtića u proračun, što je 

odbijeno. Općine Vrpolje, Klakar i Garčin ostvarili su pomoć iz EU fondova za izgradnju vrtića. Pita 

zašto je naša uloga tako pasivna. 

Općinski načelnik, iznosi mišljenje da bi se prije planiranja izgradnje vrtića trebala provesti analiza 

postojećeg stanja, odnosno koliko djece s područja općine pohađa vrtić, te koliko bi bili troškovi 

hladnog pogona, odnosno zaposlenika i režijskih troškova.  

Nadalje upoznaje vijećnike da je obavio razgovor s ministrom imovine Marićem, vezano za rješavanje 

problema oko priključenja struje na precrpnu stanicu na Bjelišu obzirom je zemljište na kojem je 

precrpna stanica u vlasništvu RH kojim upravlja Lučka uprava. Obećao je da će pomoći oko rješavanja 

imovinsko pravnih odnosa između Lučke uprave i Vodovoda.  

 

Točka 1.Prijedlog  Proračuna Općine Gornja Vrba za 2019. godinu 

 

U ime Odbora za financije i proračun koji je razmotrio dostavljene amandmane, predsjednica Dunja 

Odobašić iznijela je stav Odbora da se prihvaća amandman kluba HDZ-a za izdvajanje 170.000,00 kn 

za izradu projektne dokumentacije za dječji vrtić. 

Općinski načelnik, Ivan Vuleta ponavlja da je potrebna analiza isplativosti projekta, te naglašava da 

proračun mora biti uravnotežen, što znači da bi se amandmanom predviđeni trošak za projektnu 

dokumentaciju morao umanjiti s neke pozicije. 

Predsjednica Općinskog vijeća daje na usvajanje predloženi amandman te po provedenom glasovanju 

konstatira da isti nije prihvaćen (5 glasova ZA, 8 glasova PROTIV). 

Pristupa se glasovanju o prijedlogu proračuna koji je dostavljen vijećnicima. Po provedenom 

glasovanju predsjednica Općinskog vijeća Renata Lucić konstatira da je većinom glasova (8 glasova 

ZA, 5 glasova PROTIV) Općinsko vijeće donijelo: 

- Proračun Općine Gornja Vrba za 2019. godinu 

 

 



Točka 2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba za 2019. godinu 

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba za 2019. godinu donosi se svake godine 

uz Proračun, a njom se definira upotreba sredstava Proračuna. 

Bez daljnje rasprave, glasovanjem je utvrđeno da je ista usvojena većinom glasova (8 glasova ZA i 5 

glasova PROTIV). Općinsko vijeće donijelo je: 

- Odluku o izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba za 2019. godinu 

 

Prije daljnje rasprave po točkama dnevnog reda zamjenik načelnika Predlaže objedinjenu raspravu o 

točkama od rednog broja 3. do 7. s tim da će se glasovanje provesti pojedinačno po točkama. 

Prijedlog je prihvaćen. 

Točka 2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba za 2019. godinu 

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

komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2019. godinu; 

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

Vrba za 2019. godinu; 

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

području Općine Gornja Vrba za 2019. godinu; 

Točka 6.Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba za  

2019. godinu; 

Točka 7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u  Općinskom  

vijeću Općine Gornja Vrba za 2019. godinu 

 

Uvodno obrazloženje po navedenim točkama daje zamjenik načelnika Danijel Odobašić, navodeći da 

je donošenje navedenih programa zakonska obveza općine. Programi su vezani uz doneseni Proračun, 

a sami detaljnije razrađuju aktivnosti po pojedinim programima unutar predviđenog iznosa rashoda po 

pozicijama. 

Ivica Ereš pita planira li se završiti mrtvačnica u Gornjoj Vrbi i formirati groblje koje je neophodno. 

Općinski načelnik odgovara da se planira završiti zgrada da ne propada. 

 

Nakon kraće rasprave pristupa se glasovanju od točke 3. do točke 7. 

 

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

komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2019. godinu stavlja se na usvajanje, te se po 

provedenom glasovanju utvrđuje da je isti jednoglasno usvojen. Općinsko vijeće donijelo je: 

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

gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2019. godinu; 

 

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

Vrba za 2019. godinustavlja se na usvajanje, te se po provedenom glasovanju utvrđuje da je isti 

jednoglasno usvojen. Općinsko vijeće donijelo je: 

 

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2019. godinu 

 

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

području Općine Gornja Vrba za 2019. godinu stavlja se na usvajanje, te se po provedenom glasovanju 

utvrđuje da je isti jednoglasno usvojen. Općinsko vijeće donijelo je: 

- Program javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području 

Općine Gornja Vrba za 2019. godinu 



Točka 6.Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba za  

 2019. godinustavlja se na usvajanje, te se po provedenom glasovanju utvrđuje da je isti jednoglasno 

usvojen. Općinsko vijeće donijelo je 

 -  Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Gornja Vrba za  

    2019. godinu 

 

Točka 7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u  Općinskom  

vijeću Općine Gornja Vrba za 2019. godinustavlja se na usvajanje, te se po provedenom glasovanju 

utvrđuje da je isti jednoglasno usvojen. Općinsko vijeće donijelo je 

- Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u  Općinskom  

vijeću Općine Gornja Vrba za 2019. godinu 

 

 

Točka 8.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja općine 

u dječjim vrtićima. 

Uvodno obrazloženje daje Općinski načelnik, navodeći da se izmjene odnose na utvrđivanje cenzusa 

za sufinanciranje koji bi se ukinuo. Jedini uvjet za sufinanciranje boravka djece u vrtićima bila bi 

zaposlenost oba roditelja i prebivalište na području općine. 

 

Obrazloženje je prihvaćeno, te se pristupa glasovanju. Predsjednica općinskog vijeća , nakon 

provedenog glasovanja konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo: 

- Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja općine u dječjim 

vrtićima. 

 

Po završetku sjednice Općinski načelnik, Ivan Vuleta,  čestitao je nazočnima predstojeće blagdane. 

Čestitkama se pridružila i predsjednica Općinskog vijeća, Renata Lucić. 

 

 

Sjednica je zaključena u 18,45 sati. 

 

Zapisnik vodila:                                                                        PREDSJEDNICA 

Resanović Lidija                                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                     RENATA LUCIĆ 
 

 


