
 

REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORNJA VRBA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/17-01/4 

URBROJ: 2178/28-02-17-3 

Gornja Vrba, 03.07.2017. god. 

Zapisnik 

 

         o radu 2. sjednice  Općinskog vijeća općine Gornja Vrba  održane 29.06.2017. 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, RENATA LUCIĆ,  

DAMIR EMANOVIĆ, TOMISLAV MARIJIĆ, IVICA EREŠ, DRAGAN 

BARBARIĆ, ANITA MARUŠIĆ, MARIJA KURKUTOVIĆ, DRAŽEN ZIRDUM  

Odsutan: IRENA TADIĆ, ŠIMUN MARTINOVIĆ 

       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  1. 

konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća. 

      Na zapisnik nije bilo primjedbi, te je isti jednoglasno, sa11 glasova ZA usvojen. 

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

daje na usvajanje predloženi dnevni red, uz dopunu predloženu od Općinskog načelnika, koja 

je jednoglasno i usvojena, te se za današnju sjednicu utvrđuje slijedeći: 

                                            

                                                  D N E V N I   R E D: 

 

1. Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gornja Vrba za 2017.godinu; 

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gornja Vrba na dan 31. 12. 

2016.godine; 

3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Gornja Vrba za  2017. godinu; 

4. Izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti  
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2017. 
godinu; 

5. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za 

obavljanje dimnjačarskih poslova; 

6. Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u Općini Gornja 

Vrba; 

7. Prijedlog  Odluke o prestanku važenja Pravilnika o pravu na pristup informacijama i 

ponovnu uporabu informacija; 

8. Prijedlog  Odluke o izmjeni PPU Gornja Vrba; 

9. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda; 

10. Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za javnu nabavu; 

11.Dopuna  Rješenja o izboru člana Mandatne komisije; 



12. Dopuna Rješenja o izboru člana Odbora za izbor i imenovanja 

 

                                      

           Aktualni sat: 

 

Vijećnik I. Ereš pita na što se odnosi predložena izmjena PPU-a Gornja Vrba? Ujedno 

predlaže i dopunu Mandatne komisije, što se prihvaća kao dopuna dnevnog reda.  

Općinski načelnik I. Vuleta odgovara da će obrazloženje predloženih izmjena biti 

izneseno pod samom točkom dnevnog reda.  
Vijećnik D. Barbarić pita da li se može nekog zaposlit na održavanju dvorišta škole u D. Vrbi, 

te ko održava nogometna igrališta? 

Odgovor daje općinski načelnik koji upoznaje vijećnike da je problem i sa održavanje dvorišta 

škole u G. Vrbi i radi se na tome da se uposli komunalni djelatnik. Za održavanje igrališta, odgovorne 

su udruge. 

Točka 1. 

            Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornja Vrba za 2017. godinu.    

Predsjednica 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. 

Danijel Odobašić, upoznaje vijećnike s razlozima donošenja rebalansa, te napominje da 

su prihodi ostali isti, ali se uključuje višak prihoda od 771.000,00 kn. 

   Nakon toga obrazlaže pojedine stavke na posebnom dijelu gdje se predlažu izmjene: 

- Pozicija 5 (službena putovanja ) povećanje za 4000,00 kn; 

- Pozicija 44 (troškovi prethodnih izbora) smanjenje  za 40.000,00 kn; 

- Pozicija 48 (subvencije trg. društvima ) prebacuje se na poziciju 94; 

- Pozicija 49 (subvencije trg. Društvima-tečaj) prebacuje se na poziciju 58 ; 

- Pozicija 54-55 (naknade građanima) prenose se stavke sa poz.55 na poz.54 u iznosu 

od.63.500,00 kn; 

- Pozicija 58 (naknade građanima-tečaj) povećanje za 50.000,00 kn; 

- Pozicija 73 (kapitalne don. vj. zajednicama) povećanje za 50.000,00 kn; 

- Pozicija 78-79 (energija-javna rasvjeta) se umanjuje za 100.000,00 kn; 

- Pozicija 81 (nerazvrstane ceste) povećanje za 110.000,00 kn; 

- Pozicija 82 ( sanacija staza) se umanjuje za 50.000,00 kn; 

- Pozicija 83 (asfaltiranje javn. površina) se povećava za 50.000,00 kn; 

- Pozicija 91 (vod.mreža-sufinaciranje) se umanjuje za 50.000,00 kn. 

- Pozicija 93 ( ceste-Firova) se povećava za 521.000,00 kn; 

- Pozicija 94 (kap. pomoći trg. društvima) se povećava za 240.000,00 kn; 

- Pozicija 99 (pružni prijelaz-108.brigade) se povećava  za 150.000,00 kn; 

- Pozicija 105 (biciklističke staze-projekti) se umanjuje za 10.000,00 kn; 

- Pozicija 106 (dječje igralište-dodatna ulaganja) se povećava za 100.000,00 kn; 

 

          Predsjednica Vijeća poziva vijećnike za raspravu. 

Nakon kraće rasprave po ovoj točki dnevnog reda, predsjednica Vijeća daje na 

glasovanje predloženu odluku, te se konstatira: 

Da je Općinsko vijeće sa VEĆINOM GLASOVA ( 10 glasova ZA 1 protiv) donijelo: 

Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornja Vrba za 2017. godinu.    

 

                    Točka 2. 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gornja Vrba na dan 31. 12. 

2016.godine, dostavljen u pisanom obliku, uz poziv na sjednicu. 



Zamjenik općinskog načelnika D. Odobašić upoznaje vijećnike da se navedenom 

Odlukom određuje namjena sredstava. 

          Predsjednica Vijeća poziva vijećnike za raspravu. 

Obzirom da za raspravu nije bilo prijavljenih vijećnika, predsjednica Vijeća daje na 

glasovanje predloženu odluku, te se konstatira: 

Da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO ( 11 glasova ZA ) donijelo: 

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Gornja Vrba na dan 31. 12. 2016.godine.    

 

Točka 3. 

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

Općini Gornja Vrba za  2017. godinu, dostavljene u materijalu za današnju sjednicu. 

Zamjenik općinskog načelnika D. Odobašić upoznaje vijećnike da se navedenom Odlukom 

usklađuje Program sa prethodno usvojenim izmjenama Proračuna Općine Gornja Vrba. 

Obzirom da za raspravu nije bilo prijavljenih vijećnika, predsjednica Vijeća daje na 

glasovanje predloženu odluku, te se konstatira: 

Da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO ( 11 glasova ZA ) donijelo: 

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 

Gornja Vrba za  2017. godinu.    

 

                   Točka 4. 

Izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti  iz 

članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2017. godinu, 

dostavljene uz poziv na sjednicu. 

Zamjenik općinskog načelnika D. Odobašić upoznaje vijećnike da se navedenom 

Odlukom, kao i u prethodnoj točki, usklađuje Program sa prethodno usvojenim izmjenama 

Proračuna Općine Gornja Vrba. 

Obzirom da za raspravu nije bilo prijavljenih vijećnika, predsjednica Vijeća daje na 

glasovanje predloženu odluku, te se konstatira: 

Da je Općinsko vijeće sa VEĆINOM GLASOVA ( 8 glasova ZA 3 suzdržan) donijelo: 

Izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti  iz članka 22. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Gornja Vrba za 2017. godinu. 

 

                                                   Točka 5. 

Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za 

obavljanje dimnjačarskih poslova dostavljen u materijalima za današnju sjednicu. 

Uvodno obrazloženje za predloženu odluku daje pročelnica M. Pavlović koja obrazlaže da se 

po okončanom natječaju za obavljanje koncesije donosi Odluka o odabiru koncesionara. Na 

natječaj se prijavio samo jedan koncesionar, obrt „Dimnjačar Nenadić“ sa ponuđenom 

koncesijskom naknadom od 2.000,00 kn., godišnje. 

Obzirom da za raspravu nije bilo prijavljenih vijećnika, predsjednica Vijeća daje na 

glasovanje predloženu odluku, te se konstatira: 

Da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO ( 11 glasova ZA ) donijelo: 

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih 

poslova. 

                  Točka 6. 

Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u Općini Gornja Vrba 

dostavljen uz poziv na sjednicu. 

Uvodno obrazloženje za predloženu odluku daje pročelnica M. Pavlović koja upoznaje 

vijećnike sa bitnim odredbama Pravilnika, kojima se za određene vrijednosti nabave, 

isključuje primjena Zakona o javnoj nabavi. 



Vijećnik I. Ereš pita gdje se objavljuju pozivi za dostavu ponuda? 

Odgovor daje M. Pavlović da se isti obavezno objavljuju na web stranici Općine Gornja 

Vrba. 

 

 

  Obzirom da za raspravu nije bilo ostalih prijavljenih vijećnika, predsjednica Vijeća 

daje na glasovanje predloženu odluku, te se konstatira: 

Da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO ( 11 glasova ZA ) donijelo: 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u Općini Gornja Vrba 

 

Točka 7. 

Prijedlog  Odluke o prestanku važenja Pravilnika o pravu na pristup informacijama i 

ponovnu uporabu informacija dostavljen u materijalima za današnju sjednicu. 

Kratko obrazloženje odluke daje pročelnica M. Pavlović, koja upoznaje nazočne 

vijećnike da se radi o usaglašavanju s zakonskim odredbama, te da će svi obrasci, kao i tekst 

odluke biti dostupni na web stranici Općine Gornja Vrba. 

          Nakon toga, predsjednica Vijeća daje na glasovanje predloženu odluku, te se konstatira: 

Da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO ( 11 glasova ZA ) donijelo: 

Odluku o prestanku važenja Pravilnika o pravu na pristup informacijama i ponovnu uporabu 

informacija.    

Točka 8. 

Prijedlog  Odluke o III izmjeni PPU Gornja Vrba usmeno obrazložen na sjednici 

vijeća. 

Zamjenik općinskog načelnika D. Odobašić upoznaje vijećnike da se navedenom 

Odlukom usklađuje prostorni plan uređenja Općine Gornja Vrba sa višim prostornim 

planovima, odnosno sa županijskim prostornim planom, a radi kandidiranja za povlačenje 

sredstava fonda. 

Obzirom da za raspravu nije bilo prijavljenih vijećnika, predsjednica Vijeća daje na 

glasovanje predloženu odluku, te se konstatira: 

Da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO ( 11 glasova ZA ) donijelo: 

  Odluku o III izmjeni PPU Gornja Vrba. 

      

Točka 9. 

Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda 

usmeno obrazložen na sjednici vijeća. 

Nakon što obrazlaži razloge usmene dopune dnevnog reda, općinski načelnik I. Vuleta 

predlaže za članove navedenog Povjerenstva: 

- Tomislav Marijić, predsjednik; 

- Zdravko Jurić, član; 

- Luka Kurkutović, član; 

Obzirom da za raspravu nije bilo prijavljenih vijećnika, predsjednica Vijeća daje na 

glasovanje predloženu odluku, te se konstatira: 

Da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO ( 11 glasova ZA ) donijelo: 

Odluku o izboru Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda 

 

Točka 10. 

Prijedlog Odluke o izboru Povjerenstva za javnu nabavu usmeno iznesen na sjednici 

vijeća. 

Nakon uvodnog obrazloženja, općinski načelnik I. Vuleta predlaže za članove 

navedenog Povjerenstva: 



- Marunica Josip, predsjednik; 

- Odobašić Dunja, član; 

- ovlaštena osoba s certifikatom za javnu nabavu, član; 

 

Vijećnik I. Ereš predlaže, ispred oporbe, za člana Povjerenstva Šimu Martinovića. 

Zamjenik općinskog načelnika D. Odobašić upoznaje nazočne da član povjerenstva 

koji se izabere, mora biti dostupan zbog prisustva na sjednicama, te predlaže za člana Dragana 

Barbarića. 

Nakon prihvaćenog prijedloga za izmjenu, daje se na konačno usvajanje slijedeći 

prijedlog za članove navedenog Povjerenstva: 

- Dragana Barbarića, član; 

- Odobašić Dunja, član; 

- ovlaštena osoba s certifikatom za javnu nabavu, član; 

Obzirom da nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednica Vijeća daje na glasovanje 

predloženu odluku, te se konstatira: 

Da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO ( 11 glasova ZA ) donijelo: 

Odluku o izboru Povjerenstva za javnu nabavu. 

 

                                                        Točka 11. 

Dopuna Rješenja o izboru člana Mandatne komisije obrazlaže se usmeno. 

Vijećnik I. Ereš predlaže, ispred oporbe, za člana komisije Šimu Martinovića 

Bez daljnje rasprave, predsjednica Vijeća daje na glasovanje predloženu odluku, te se 

konstatira: 

Da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO ( 11 glasova ZA ) donijelo: 

Rješenja o izboru člana Mandatne komisije. 

 

              Točka 12. 

Dopuna Rješenja o izboru člana Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže se usmeno. 

Vijećnik I. Ereš predlaže, ispred oporbe, za člana komisije Dragana Barbarića. 

Bez daljnje rasprave, predsjednica Vijeća daje na glasovanje predloženu odluku, te se 

konstatira: 

Da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO ( 11 glasova ZA ) donijelo: 

Rješenja o izboru člana Odbora za izbor i imenovanja. 

 

Zapisnik vodila:                                                                          PREDSJEDNIK 

 Lidija Resanović                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                   Renata Lucić 

 


