
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GORNJA VRBA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 021-05/14-01/1 

URBROJ: 2178/28-02-14-3 

Gornja Vrba, 12. oţujka 2014.. god. 

Zapisnik 
 

                 o radu 05. sjednice  Općinskog vijeća općine Gornja Vrba  odrţane 12. oţujka 2014. godine., s 

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

 

Sjednici nazoĉni ĉlanovi Općinskog vijeća općine Gornja Vrba: 

ZDRAVKO JURIĆ, DAMIR EMANOVIĆ, VLADIMIR TADIĆ , IVO KRAJINOVIĆ, JOSIP 
MARUNICA, TOMISLAV MARIJIĆ, PETAR PUTNIK, DRAGAN VULETA, KAZIMIR VULETA,  
JOSIP HRSKANOVIĆ, ŢELJKO LAĈIĆ, IVAN PRIMORAC, ŠIMUN MARTINOVIĆ. 

  

Ostali nazoĉni: 

Ivan Vuleta, općinski naĉelnik, Danijel Odobašić, zamjenik općinskog naĉelnika, Marica 

Pavlović, proĉelnik Jedinstvenog upravnog odjela. Zapisnik vodi Lidija Resanović. 

 

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

usvajanje Zapisnik o radu sa 4. sjednice Općinskog vijeća koji je većinom glasova usvojen. 

Potom na usvajanje daje predloţeni dnevni red. 

Općinski naĉelnik,  daje prijedlog za dopunu pod toĉkom 16.  Završetak izgradnje spomenika 

poginulim braniteljima nakon ĉega se pristupa glasovanju. Predsjednik Općinskog vijeća 

konstatira da je za sjednicu jednoglasno utvrĊen slijedeći: 

                                  

                                                         D N E V N I   R E D: 

- Aktualni sat 

1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Gornja Vrba 

2. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Gornja Vrba, 

3. Prijedlog Odluke o pravilima za izbor ĉlanova vijeća mjesnih odbora 

4. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za ĉlanove vijeća mjesnih odbora, 

5. Prijedlog Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluge bagatelne vrijednosti, 

6. Izvješće o radu Općinskog naĉelnika , 

7. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na podruĉju općine Gornja Vrba u 2013. 

Godini, 

8. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Gornja Vrba, 

9. Izvješće o izvršenju programa  odrţavanja komunalne infrastrukture za 2013. Godinu, 

10. Program odrţavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz ĉlanka 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu  u općini Gornja Vrba za 2014. Godinu, 

11. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture za 2013. 

Godinu, 

12.  Program gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture za 2014. Godinu, 

13. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija redovitim studentima, 



14. Prijedlog Odluke o povećanju poslovnog udjela prema utvrĊenoj vrijednosti vodnih 

graĊevina Općine Gornja Vrba u TD Vodovod d.o.o. Slavonski Brod, 

15. Izvješće korisnika o utrošku sredstava Proraĉuna Gornja Vrba, 

16. Završetak spomenika poginulim braniteljima. 

 

- Aktualni sat 

Vijećnik Ţeljko Laĉić, pita što je s nastavkom izgradnje mrtvaĉnica, te postoji li mogućnost 

da se kanal izmeĊu pruge i ceste odrţava. Naglašava nuţnost sanacije kolnika u Ul. 108. 

Brigade nakon izvoĊenja radova odvodnje. 

Općinski naĉelnik, odgovara da je na mrtvaĉnici u  Donjoj Vrbi do završetka ostalo 

neizvedenih radova u vrijednosti oko 75.000,00 kn, a u Gornjoj Vrbi oko 150.000,00 kn.  Za 

nastavak radova nije bilo financijskih sredstava. Ove godine je prioritet završiti mrtvaĉnicu u 

Donjoj Vrbi. Što se tiĉe kanala isti nije u nadleţnosti općine, nego HŢ-a i ŢUC-a, te se njima 

treba uputiti zahtjev za odrţavanje. Što se tiĉe sanacije kolnika, to je obveza izvoditelja 

radova. 

Vijećnik Damir Emanović, pita moţe li se oĉistiti kanal iza kapelice u Donjoj Vrbi. 

Općinski naĉelnik, treba izaći na  teren i vidjeti o ĉemu se radi i u ĉijoj je nadleţnosti. 

Vijećnik Josip Hrskanović, kod igrališta na Klisu je prostor oko šahta kod radova na 

kanalizaciji ostao neasfaltiran, te bi i to trebalo sanirati. 

Vijećnik Josip Marunica pita koliki je garantni rok i moţe li se još uvijek izvoditelja traţiti da 

otkloni uoĉene nedostatke. 

Općinski naĉelnik, provjerit će se s naruĉiteljem koliki je garantni rok. 

Predsjednik Vijeća, Zdravko Jurić pita kakvi su planovi vezano za izgradnju nogostupa u Ul. 

108. brigade, te daljnje izgradnje kanalizacije na Klisu. TakoĊer pita i za plan sanacije 

kolnika u Ulici braće Radić. 

Općinski naĉelnik, odgovara da je u izradi projektna dokumentacija za nogostup u Ul.108. 

brigade za što nam je od strane Ţupanije obećana pomoć. Za Ulicu braće Radić je odmah 

nakon izbora zatraţena prekategorizacija u ţupanijsku cestu. Odrţan je i sastanak s 

predstavnicima  Hrvatskih cesta, te je zatraţeno da se prije zatvaranja Osjeĉke izvrši sanacija 

ceste u Ul. braće Radić, nakon ĉega je upućen i pismeni dopis upravi Hrvatskih cesta , o ĉemu 

je upoznato i nadleţno ministarstvo i Ţupan. Do sada odgovora nema. 

Zamjenik naĉelnika, Danijel Odobašić, odgovara na pitanje u vezi s nastavkom izgradnje 

kanalizacije, te navodi da je daljnji tijek izgradnje u nadleţnosti Vodovoda, te da se u roku 

godine i pol do dvije ne moţe ništa oĉekivati, jer su za tada planirani natjeĉaju EU. 

Vijećnik Dragan Vuleta upozorava na problem odvodnog kanala u Posavskoj ulici, koji je kod 

k.br. 7 od strane jednog graĊanina neovlašteno zagrnut, te se onemogućava protok vode. 

Vijećnik Ivo Krajinović, navodi da u Firovoj ulici kod k.br. 13 takoĊer postoji problem 

protoka vode. 

Općinski naĉelnik, zbog propusta u gradskoj upravi, na Gradskom vijeću nije donesena 

odluka o zajedniĉkom komunalnom redarstvu, a što se oĉekuje tijekom travnja. Nakon toga 

će  se potpisati ugovor i komunalni redar će biti nadleţan za ovakve probleme. Sve što je na 

javnoj površini i smeta protoku vode moţe se ukloniti.  

Vijećnik Damir Emanović, pita moţe li se odobriti jednokratna novĉana pomoć obitelji Ivana 

Ĉalušića koji se zbog nesretnog sluĉaja na gradilištu nalazi u zatvoru. 

Općinski naĉelnik, neka obitelj podnese zamolbu. 

Predsjednik Vijeća pita što se planira s prostorom gdje je bila pošta, obzirom je upoznat s 

prijedlogom da se otvori igraonica. 

Općinski naĉelnik, prijedlog podrţava, ali prostor se prvo mora sanirati. Do dana općine u 

planu je zgradu sanirati izvana, a potom ukoliko bude mogućnosti i iznutra. 

Vijećnik Josip Marunica, pita što je s postavljanjem rasvjete na djeĉjem igralištu na Rupaĉi. 

Općinski naĉelnik, u planu je postavljanje rasvjete  na Rupaĉi i ureĊenje igrališta iza škole u 

Gornjoj Vrbi sa postavljanje rasvjete.  



Točka 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Gornja Vrba 

 

         Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Gornja Vrba, dostavljen je u 

materijalima za današnju sjednicu. 

          U ime predlagatelja Općinski naĉelnik Ivan Vuleta,  daje obrazloţenje za dostavljeni  

materijal istiĉući da je od ranije postojala inicijativa pojedinih vijećnika da se povodom dana 

općine  dodjeljuju  javna priznanja. Obzirom da dosadašnjim odredbama Statuta Općine Gornja 

Vrba nije bila predviĊena mogućnost dodjele javnih priznanja, osim Povelje općine, predlaţe 

izmjenu ĉl. 9. Statuta Općine. 

Nakon kratke rasprave, prelazi se na usvajanje predloţene odluke, te se konstatira: 

      da je Općinsko vijeće VEĆINOM GLASOVA ( 11 ZA, 1 SUZDRŢAN ) donijelo;   

-  Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Općine Gornja Vrba. 

 

Točka 2. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Gornja Vrba 

 

Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Gornja Vrba dostavljen je u materijalima za  

današnju sjednicu. 

Općinski naĉelnik, kao predlagatelj daje uvodno obrazloţenje odluke kojom se odreĊuju oblici 

javnih priznanja i uvjeti za njihovo dodjeljivanje.  

Predsjednik Vijeća, Zdravko Jurić, traţi dopunu na kraju ĉl.16. rijeĉima „s podruĉja Općine 

Gornja Vrba“. 

Drugih primjedbi nije bilo, te je na usvajanje stavljena predloţena Odluka s dopunom ĉlanka 16. 

Po provedenom glasovanju konstatirano je:  

      da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO donijelo;   

- Odluku o javnim priznanjima Općine Gornja Vrba 

 

Točka 3. Prijedlog Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora 

 

            Prijedlog Odluke o pravilima za izbor ĉlanova vijeća mjesnih odbora dostavljen je u 

pisanom obliku uz poziv za današnju sjednicu. 

           Općinski naĉelnik, kao predlagatelj, upoznaje vijećnike da u petom mjesecu prestaje 

mandat sadašnjim ĉlanovima Vijeća mjesnih odbora, tako da je potrebno provesti izbore. Bilo je 

razmišljanja da se navedeni izbori odrţe zajedno s izborima za EU, ali na kraju je prevladalo 

mišljenje da se izbori za Vijeće MO odrţe posebno. Predloţenom Odlukom se utvrĊuju 

provedbena pravila kojih se mora pridrţavat u postupku izbora. 

         Nakon toga, bez daljnje rasprave, pristupa se glasovanju, te se konstatira 

     da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO ( 12 ZA )  donijelo;   

-  Odluku o pravilima za izbor ĉlanova vijeća mjesnih odbora. 

Točka 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 

 

Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za ĉlanove vijeća mjesnih odbora dostavljen u pisanom  

obliku, uz poziv za današnju sjednicu. 

U ime predlagatelja, Općinski naĉelnik Ivan Vuleta, predlaţe usvajanje odluke kojom se za 

datum izbora odreĊuje 11. svibanj 2014.godine. Obzirom da se ne planira odrţavanje još jedne 

sjednice Općinskog vijeća, te ĉinjenicu da su u istom mjesecu izbori za EU, kao i dan općine, te 

sve aktivnosti i obveze koje će biti povodom istih, predloţeni datum za odrţavanje izbora je 

optimalan. 

 

 



       Nakon toga, bez daljnje rasprave, pristupa se glasovanju, te se konstatira, 

       da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO ( 12 ZA )  donijelo;   

  - Odluku o raspisivanju izbora za ĉlanove vijeća mjesnih odbora 

 

Točka 5. Prijedlog Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluge bagatelne 

vrijednosti 

 

      Prijedlog Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluge bagatelne vrijednosti 

dostavljen je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za današnju sjednicu.  

Zamjenik naĉelnika, Danijel Odobašić, uvodno je obrazloţio odredbe novog Zakona o javnoj  

temeljem kojih se ova odluka donosi. Odlukom se odreĊuju postupci nabave roba i usluga koji ne 

podlijeţu obvezi javne nabave, te se za iste donosi interni akt. Svi navedeni iznosi iskazani su bez 

PDV-a. . 

Vijećnik Ivo Krajinović, pita za odredbe ĉlanka 12. po kojem se odabir moţe izvršiti i ukoliko je 

prihvatljiva  samo jedna ponuda. 

Zamjenik naĉelnika odgovara da je donošenje odluke temeljem jedne prihvatljive ponude u 

skladu sa Zakonom . Poziv za dostavu ponude upućuje se na tri adrese, što ne znaĉi da će se svi 

odazvati. 

Pitanja nije više bilo, te se pristupa usvajanju predloţene Odluke. Po provedenom glasovanju, 

predsjednik Općinskog vijeća, konstatirao je da je Općinsko vijeće većinom glasova (11 ZA , 1 

SUZDRŢAN) donijelo; 

 

- Odluku o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluge bagatelne vrijednosti 

 

Točka 6. Izvješće o radu Općinskog načelnika 

 

Izvješće o radu Općinskog naĉelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2013. godine dostavljeno je 

vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu.  

Općinski naĉelnik poziva vijećnika da ukoliko je što nejasno postave pitanja. 

Vijećnik Petar Putnik, napominje da su u izvješću navedeni i radovi koje je izvršio bivši naĉelnik. 

Općinski naĉelnik, prihvaća izneseno, dobar dio projekata napravljen je za mandata bivšeg 

naĉelnika. 

Vijećnik Vuleta Kazimir, pita za koju se djecu plaća boravak u vrtiću. 

Općinski naĉelnik, boravak se sufinancira za Noru Martinović u Cekinu i za Mariju Rubil u 

redovnom programu. Donošenje ovakvih odluka je u nadleţnosti Općinskog naĉelnika, te 

naglašava da se radi o posebnim okolnostima. 

Vijećnik Ivan Primorac, traţi obrazloţenje toĉke 5. , odnosno koliko je od toga naplaćeno. 

Općinski naĉelnik, odgovara da su poslane opomene, te da se Općinsko odvjetništvo izvijestilo o 

stanju potraţivanja. Sve daljnje radnje oko naplate poduzima odvjetništvo. 

Predsjednik Vijeća, Zdravko Jurić, naglašava da je poljoprivreda specifiĉna djelatnost, te zbog 

toga treba imati malo tolerancije prema poljoprivrednicima. 

Vijećnik Ţeljko Laĉić, pita moţe li se i u Donjoj Vrbi organizirati škola nogometa. 

Općinski naĉelnik, inicijativa za školu nogometa pokrenuta je od strane kluba, ukoliko interes 

postoji i u Donjoj Vrbi svakako će se podrţati. 

 

Nakon provedene rasprave, predsjednik općinskog vijeća, daje na usvajanje dostavljeno Izvješće 

naĉelnika. Po provedenom glasovanju konstatirao je da je Općinsko vijeće većinom glasova   ( 12 

ZA 1 PROTIV) donijelo; 

- Zakljuĉak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog naĉelnika za razdoblje od 01.07. – 

31.12.2013.       

 



Točka 7. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području općine Gornja 

Vrba u 2013. godini 

 

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na podruĉju općine Gornja Vrba u 2013. godini 

dostavljeno je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu. 

Općinski naĉelnik, uvodno obrazlaţe da je Izvješće izraĊeno sukladno zakonskim odredbama. 

Podaci o koliĉinama otpada dobiveni su od koncesionara Jakob Becker d.o.o.  Bitno je naglasiti 

da se od 01.07. ove godine mora osigurati odvojeno sakupljanje otpada. Na podruĉju općine 

odredit će se lokacije za postavljanje kontejnera u svrhu odvojenog prikupljanja otpada, ali će se 

prije tog roka odrţati sastanak s koncesionarom. 

 

Nakon kraće rasprave, predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje dostavljeno izvješće, te 

je po provedenom glasovanju konstatirao da je većinom glasova (12 ZA, 1 PROTIV) Općinsko 

vijeće donijelo; 

 

- Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na podruĉju općine 

Gornja Vrba u 2013. godini 

    

Točka 8. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Gornja Vrba 

 

Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Gornja Vrba dostavljen je vijećnicima u pisanom 

obliku uz poziv na sjednicu. 

Općinski naĉelnik, uvodno obrazlaţe da se kuće u Ul.sv. Lovre od k.br. 101 do k.br. 111 nalaze 

na podruĉju K.O. VRBA, te je stoga, na prijedlog Drţavne uprave za katastar,  potrebno taj dio 

imenovati istim nazivom, ali u sastavu naselja Gornja Vrba, kako bi se katastarske granice 

poklapale s općinskim , odnosno gradskim. Na taj naĉin će se izbjeći mijenjanje osobnih 

dokumenata za stanovnike ulice Vrbskih ţrtava – neparna strana kojih je znatno veći broj od onih 

koji su pripadali gradu, a sada će biti stanovnici Gornje Vrbe. 

Nakon kraće rasprave, prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Gornja Vrba je stavljen na 

usvajanje, te je po provedenom glasovanju konstatirano da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO 

donijelo; 

- Odluku o imenovanju ulice u naselju Gornja Vrba   

 

Točka 9. Izvješće o izvršenju programa  održavanja komunalne infrastrukture za 2013. 

godinu 

 

Izvješće o izvršenju programa  odrţavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu dostavljeno 

je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu. 

Uvodno obrazloţenje daje Zamjenik naĉelnika, Danije Odobašić, navodeći da se  izvješće 

podnosi do kraja oţujka u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Sve aktivnosti 

navedene u Programu koji je usklaĊen s rebalansom  su uglavnom i izvršene. 

 

Pitanja nije bilo, te je po provedenom glasovanju Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao da je 

Općinsko vijeće JEDNOGLASNO usvojilo; 

- Izvješće o izvršenju programa  odrţavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

 

Točka 10. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu  u općini Gornja Vrba za 2014. godinu 

 

Program odrţavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz ĉlanka 22. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu  u općini Gornja Vrba za 2014. godinu dostavljen je vijećnicima u  pisanom obliku 

uz poziv za sjednicu. 



Uvodno obrazloţenje daje Zamjenik naĉelnika, Danijel Odobašić, naglašavajući da je Program 

izraĊen u skladu s usvojenim Proraĉunom za 2014.godinu, te da se njime rasporeĊuju sredstva 

ostvarena naplatom komunalne naknade na komunalne djelatnosti koje se financiraju iz 

komunalne naknade. Ostvarenje pojedinih aktivnosti ovisit će o ostvarenju prihoda od komunalne 

naknade. 

Vijećnik Zdravko Jurić, pita na koji se naĉin odrţava groblje i koliko to košta općinu, te kako je 

to do sada rješavano. 

Zamjenik naĉelnika odgovara, da je s Palmom potpisan ugovor o odrţavanju groblja temeljem 

kojeg će oni dostavljati raĉune za odrţavanje. Do sada nismo primili ni jedan raĉun, ali procjena 

je da bi to stajalo oko 15 tis. kuna godišnje. Ranijih godina se potpisivao ugovor svake godine s 

Palmom i vrijednost radova je bila 10 tis.kuna godišnje.  

Vijećnik Petar Putnik, naglašava da je nuţno  nasuti cestu uz igralište, te oĉistiti cestu prema 

groblju. Pita što je s cestom od igrališta prema Zadubravlju. 

Zamjenik naĉelnika, odgovara da se programom  mogu obuhvatiti ulice koje su općinske, cesta 

kraj igrališta je ukljuĉena pod imenom Fra A. Baĉića, a cesta prema Zadubravlju je ţupanijska i 

nije u našoj nadleţnosti.  

Vijećnik Ivo Krajinović, daje primjedbu na tekst u kojem se spominje ulica kraj M. Sabe koji 

treba ispraviti jer ta ulica ima svoje ime. 

Vijećnik Ţeljko Laĉić, pita što je sa sanacijom poljskih puteva. Potrebno ih je nasuti u duljini od 

50 m prije izlaska na asfaltni kolnik. 

Općinski naĉelnik , odgovara da se poljski putevi nasipaju iz sredstava od zakupa 

poljoprivrednog zemljišta što će se regulirati drugom odlukom. 

Predsjednik Vijeća, Zdravko Jurić, naglašava da od zakupa općini pripada 65%, što nisu mala 

sredstva i treba ih na neki naĉin uloţiti u poboljšanje uvjeta za poljoprivredu. 

 

Pitanja više  nije bilo, te je po provedenom glasovanju Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao 

da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO usvojilo; 

- Program odrţavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz ĉlanka 22. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu  u općini Gornja Vrba za 2014. godinu 

 

Točka 11. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2013. godinu 

 

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture za 2013. 

godinu dostavljeno je vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu. 

Uvodno obrazloţenje daje Zamjenik naĉelnika, Danijel Odobašić, navodeći da se  izvješće 

podnosi do kraja oţujka u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Program gradnje 

izvršen je  u skladu s  usvojenim rebalansom.  

 

Pitanja nije bilo, te je po provedenom glasovanju Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao da je 

Općinsko vijeće JEDNOGLASNO usvojilo; 

 

- Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture za 

2013. godinu 

 

Točka 12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

 

Program gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu dostavljen je 

vijećnicima u pisanom obliku uz poziv za sjednicu.  

Uvodno obrazloţenje daje Zamjenik naĉelnika, Danijel Odobašić, naglašavajući da je Program 

gradnje izraĊen u skladu s usvojenim Proraĉunom za 2014.godinu, te da se njime detaljnije 

razraĊuju planirani kapitalni projekti prema izvorima financiranja. Već sada je uoĉeno da su 



pojedine investicije planirane u manjim iznosima nego je potrebno, ali to će se moći ispraviti kod 

donošenja rebalansa. Ubuduće će se Program gradnje usvajati kod donošenja Proraĉuna. 

Vijećnik Ivan Primorac, pita je li dovoljno 500.000,00 kn za sanaciju odvodnje. 

Općinski naĉelnik, odgovara da će samo troškovi snimanja Vodovoda biti oko 80.000,00 kn, a 

koliko će još trebati za sanaciju ne moţe se znati dok se ne završi snimanje i utvrde svi nedostaci.  

Vijećnik Ţeljko Laĉić, moţe li se planirati i izgradnja nogostupa u Donjoj Vrbi. 

Općinski naĉelnik, odgovara prioritet je nogostup u Ul. 108. brigade, za rekonstrukciju ostalih 

nogostupa na podruĉju općine neće biti sredstava. 

Vijećnik Ivo Krajinović, planira se izgradnja asfaltnih kolnika u Firovoj i Brkićevoj, te pita hoće 

li se prije toga izvesti prikljuĉci na odvodnju kako bi se kasnije izbjeglo rezanje asfalta. 

Općinski naĉelnik, slaţe se s navedenim, ali mi se moramo prilagoditi natjeĉajima i koristiti 

sredstva koja nam budu odobrena. Prije ishoĊenja uporabne dozvole ne mogu se raditi prikljuĉci. 

Vijećnik Šimo Martinović, pita je li predviĊena i izgradnja javne rasvjete uz stazu u Ul.108. 

brigade. 

Općinski naĉelnik, Ivan Vuleta, odgovara da za sada nije. 

Predsjednik Vijeća, Zdravko Jurić, navodi da na Klisu ima mnogo ulica bez asfalta, a ako se bude 

ĉekalo da se prvo izgradi kanalizacija, ceste se neće izgraditi skoro. 

  

Pitanja više  nije bilo, te je po provedenom glasovanju Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao 

da je Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA usvojilo; 

 

- Program gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

 

Točka 13. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija redovitim studentima 

 

Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija redovitim studentima dostavljen je vijećnicima u pisanom 

obliku uz poziv za sjednicu. 

Uvodno obrazloţenje daje predlagatelj Općinski naĉelnik, Ivan Vuleta. Naveo je da je Odluka po 

kojoj se odluĉivalo ove akademske godine  naslijeĊena od prije. U radu su uoĉeni neki nedostaci 

te je jednostavnije donijeti novu Odluku, nego raditi izmjene i dopune. Prvenstveno misli na 

pojedince koji, nakon što su prvu godinu primali potporu, drugu godinu uopće nisu više upisali. 

Za takve bi se ubuduće odredila obveza povrata dodijeljenih sredstava. Cilj je ove izmjene 

pomoći onima koji zaista ozbiljno rade. Nadalje, druga promjena odnosi se na uvoĊenje kriterija 

po kojem studenti više ne mogu dobivati stipendiju iz dva izvora, gdje se prvenstveno misli na 

proraĉune ţupanije i druge proraĉunske korisnike. Korisnici će ubuduće morati dostaviti potvrdu 

da ne primaju drugi oblik stipendije. 

Vijećnik Josip Marunica, predlaţe da se u samom naslovu odluke i gdje god se u tekstu spominje 

stipendija promjeni u potpora. Razlog tomu je dobivanje braniteljske stipendije koja se ne moţe 

dobiti ako se ima druga stipendija, dok dobivanje potpore nije zapreka. Naglašava da se 

braniteljske stipendije ne dobivaju iz Proraĉuna, nego od dividendi.    

Vijećnik Šimo Martinović, pita tko će to kontrolirati i kako je do sada raĊeno. 

Proĉelnica JUO Marica Pavlović, odgovara da je raĊeno u skladu s vaţećom Odlukom, uvijek se 

kontroliralo je li korisnik upisao redovno narednu akademsku godinu i to je bio jedini uvjet za 

dobivanje potpore. Ukoliko nije dostavio potvrdu o upisu naredne godine , zahtjev je odbijen. 

Općinski naĉelnik, pri dobivanju stipendije ili potpore ako se tako nazove, potpisat će se ugovor 

kojim će se odrediti uvjeti za dobivanje i razlozi za povrat sredstava. 

Vijećnik Ivo Krajinović, ukoliko se promijeni u potporu onda ne treba osporavati ni dobivanje 

stipendije iz ţupanije. 

Općinski naĉelnik, u tom se sluĉaju radi o dobivanju sredstava iz dva proraĉuna, što nije 

prihvatljivo. 

 

 



Vijećnik Dragan Vuleta, potpora je jedno, a stipendija je nešto sasvim drugo što podrazumijeva i 

odreĊene obveze. Nije mu jasno kako će se regulirati povrat potpore. Ako se dobije potpora onda 

studenti ništa ne gube jer mogu koristiti i stipendiju. Za dobivanje potpore jedino je vaţno da 

donesu potvrdu da su upisali narednu godinu. 

Vijećnik Vuleta Kazimir, prihvaća prijedlog da oni koji nisu nastavili školovanje vrate 

dodijeljena sredstva. 

Općinski naĉelnik, mi nismo toliko bogati da moţemo bez ikakvih kriterija i uvjeta davati 

proraĉunska sredstva. 

Vijećnik Josip Hrskanović, mišljenja je da je ovo moţda malo prestrogo prema onim studentima 

koji nisu upisali narednu godinu , a ostala su im moţda dva ispita.  

Vijećnik Vladimir Tadić, neke općine ne daju od prve godine, nego od druge što ipak pokazuje 

odreĊenu ozbiljnost. 

Općinski naĉelnik, moţda je u nekim sluĉajevima strogo, ali kad se potpiše ugovor kojim se 

odreĊuje povrat sredstava ukoliko se ne upiše naredna godina, ozbiljnije će se pristupiti 

izvršavanju obveza. 

Vijećnik Šimo Martinović, pita je li se razmišljalo o onima koji su izvrsni i po tom kriteriju 

ostvare drugu stipendiju. Mišljenja je takve treba podrţati i općina. 

Općinski naĉelnik, bitno u donošenju ove odluke je reguliranje obveze povrata dobivenih 

sredstava ukoliko se studij ne završi i odreĊivanje kriterija po kojem se ne mogu dobivati sredstva 

iz dva proraĉuna, odnosno bilo kojih drugih drţavnih institucija. 

Vijećnik Petar Putnik, ukoliko ostane ĉl.8. onda ne oţe primati iz drugog proraĉuna, što je u tom 

sluĉaju s braniteljskim stipendijama. 

Vijećnik Josip Marunica, to nije proraĉunski fond, nego su to sredstva od dividende i to je izuzeto 

iz ovog prijedloga .   

Vijećnik Ivo Krajinović, prihvaća da se od onih koji su zloupotrijebili proraĉunska sredstva traţi 

povrat, ali ipak je za to da se za one koji zbog moţda dva ispita ne upišu narednu godinu kriteriji 

ublaţe. Mali broj studenata dobije ţupanijsku stipendiju, te ne vidi razlog da se to ne dozvoli. 

Općinski naĉelnik, odgovara da će se za naći rješenje za takve sluĉajeve. 

Vijećnik Dragan Vuleta, ako se ţeli na ovaj naĉin dodjeljivati potpora ili stipendija, onda treba 

raspisati natjeĉaj, dići iznos na 1.000,00 kn, odrediti koliki se broj stipendija  daje i propisati 

imovinski cenzus i druge kriterije. Ovako stavljamo u isti koš one koji svjesno ne izvršavaju 

svoje obveze i one koji iz nekog opravdanog razloga nisu uspjeli završiti godinu.  

Vijećnik Ivan Primorac, ovdje je jedini uvjet uĉenje i tu ne vidi ništa loše. Pitanje je hoće li se 

pravno moći urediti povrat potpore. 

Općinski naĉelnik, nakon što je rasprava završila, kao predlagatelj prihvaća prijedlog da se u 

naslovu odluke rijeĉ stipendija zamijeni rijeĉju potpora, kao i u tekstu gdje god se spominje. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje Prijedlog odluke o dodjeli potpora za redovite 

studente. Po provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo; 

 

- Odluku o dodjeli potpora za redovite studente 

 

Točka 14. Prijedlog Odluke o povećanju poslovnog udjela prema utvrđenoj vrijednosti 

vodnih građevina Općine Gornja Vrba u TD Vodovod d.o.o. Slavonski Brod 

 

Prijedlog Odluke o povećanju poslovnog udjela prema utvrĊenoj vrijednosti vodnih graĊevina 

Općine Gornja Vrba u TD Vodovod d.o.o. Slavonski Brod dostavljen je vijećnicima u pisanom 

obliku uz poziv za sjednicu. 

Uvodno obrazloţenje daje zamjenik naĉelnika Danijel Odobašić . Naglašava da je potrebno 

promijeniti naslov odluke koji treba glasiti „Odluka o prijenosu vlasništva na komunalnim 

vodnim graĊevinama u vlasništvu Općine Gornja Vrba u vlasništvo TD Vodovod d.o.o. 

Slavonski Brod“. Naime radi se o tome da je donesen Zakon o vodama prema kojem su općine to 

duţne napraviti, kako bi upravljanje vodnim graĊevinama bilo jedinstveno. PonuĊena su dva 



modela, prijenos bez naknade i prijenos na naĉin da se  srazmjerno vrijednosti imovine poveća 

poslovni udio u komunalnom poduzeću. Ovim prijedlogom odluke predloţena je druga opcija. 

Općina već ima udio u Vodovodu, a na ovaj će se naĉin povećati. Hoće li to općini donijeti neku 

korist u budućnosti, sada je teško reći, a ako se prenese bez naknade sigurno neće.  Predlaţe se 

Općinskom vijeću da prihvati ovu odluku na što nas i Zakon obvezuje. 

Nakon kraće rasprave predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje predloţenu Odluku. Po 

provedenom glasovanju konstatira da je Općinskog vijeće većinom glasova (12 ZA, 1 PROTIV) 

donijelo; 

- Odluku o prijenosu vlasništva na komunalnim vodnim graĊevinama u vlasništvu Općine 

Gornja Vrba u vlasništvo TD Vodovod d.o.o. Slavonski Brod   

 

Točka 15. Izvješće korisnika o utrošku sredstava Proračuna Gornja Vrba 

 

Općinskom vijeću su dostavljena izvješća o utrošku proraĉunskih sredstava koja su tijekom 2013. 

Godine isplaćena korisnicima – udrugama s podruĉja općine. 

Na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća izvješća su stavljena na usvajanje. Primjedbi na ista 

nije bilo, te se po provedenom glasovanju konstatira da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO 

donijelo; 

 

- Zakljuĉak o prihvaćanju izvješća korisnika o  utrošku sredstava Proraĉuna Općine Gornja 

Vrba 

  

Točka 16. Završetak spomenika poginulim braniteljima. 

 
Općinski naĉelnik, na ĉiji je prijedlog ova toĉka uvrštena u Dnevni red, dao je i uvodno obrazloţenje. 

Prvenstveno je razlog za razmatranje ove problematike pribliţavanje Dana općine 22. svibnja do kada bi 

se trebao iznaći naĉin na koji će se spomenici završiti. U Gornjoj Vrbi je ostalo još upisati imena, a u 

Donjoj Vrbi se mora poploĉati podnoţje i upisati imena. Prva opcija je upisati imena na postolje kako je i 

planirano, ali problem je što je postolje nisko i na njega se ne moţe upisati tekst i imena. Druga 

mogućnost o kojoj se razmišljalo je postavljanje još jedne ploĉe ispred što je teško izvedivo, a treća opcija 

je uklanjanje spomenika i osmišljavanje drugog.  Svaki spomenik koštao je oko 40 tis.kuna i na Vijeću je 

da odluĉi što dalje.  

Vijećnik Vuleta Kazimir, moţe li se povisiti postolje. 

Općinski naĉelnik, odgovara da je to neizvedivo. 

Vijećnik Vladimir Tadić, Dan općine je blizu, nema se vremena, a obitelji poginulih su zasluţile da 

konaĉno imena njihovih najdraţih budu upisana. Pita je li prošlo vijeće znalo za cijenu ovih spomenika. 

Ovo je veliki novac za koji nismo ništa dobili. 

Vijećnik Ivan Primorac, godinama nije bilo ni spomenika niti imena na spomeniku. Bolje je još priĉekati i 

kvalitetno riješiti. Ne treba brzati s odlukom da opet ne bude nezadovoljnih. Postoji li odluka o tome kome 

se podiţe spomenik 

Vijećnik Ivo Krajinović, Općinsko vijeće donijelo je odluku da se spomenik podiţe poginuli braniteljima 

koji su bili mještani Gornje Vrbe.  

Vijećnik Ţeljko Laĉić, je li se razmišljalo da se ispred postavi stup sa knjigom na kojoj bi pisala imena 

Vijećnik Dragan Vuleta, vijećnici su na temelju skica umjetnika odabrali ovaj spomenik.  Bili su upoznati 

i sa cijenom. Sada ih uklanjati i raditi druge je bacanje novaca.  

Vijećnik Vuleta Kazimir, Vijeće je donijelo odluku na temelju umjetniĉkih skica, na skici je bio list. Istina 

je da nije kao na skici, ali ne podrţava uklanjanje.  

Vijećnik Ivo Krajinović, upoznaje vijećnike da je sam bio jedan od najvećih zagovornika. Ne podrţava 

ideju da se uklanjaju. Na vijeću se vodila polemika oko imena koja trebaju pisati na spomeniku i o tome 

postoji odluka Vijeća. 

Općinski naĉelnik, Ivan Vuleta, pita tko je mjerodavan da odreĊuje ĉija će imena pisati na spomeniku.    

Postoje odluke koje moţe donijeti sam naĉelnik. 

 

 

 



 

Vijećnik Ivo Krajinović, Općinsko vijeće je mjerodavno za donošenje odluke o imenima na spomeniku. 

Vijećnik Petar Putnik, spomenike ne treba uklanjati. Gdje  bi stigli kad bi svako Vijeće nešto mijenjalo. 

Vijećnik Ivan Primorac, o ovome ne treba odluĉivati na preĉac bez konzultacija sa struĉnjakom. Da je 

naĉelnik ne bi prihvatio odgovornost da sam odluĉuje o imenima. O tome se ne treba raspravljati, zna se 

da su to oni s prebivalištem u Gornjoj Vrbi. 

Općinski naĉelnik, da se spomenik završio za prošlog mandata , o tome se ne bi raspravljalo, nego bi se 

prihvatilo rješenje kavo god bilo. Ovako je ostavljeno nedovršeno i ponovno se vode iste rasprave. 

Obzirom je većina iznijela mišljenje da se spomenik ne treba rušiti, ostaje nam osmisliti najbolje rješenje 

za završetak spomenika.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća prekida raspravu o ovoj temi. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Jurić zakljuĉuje sjednicu u 20,57 sati. 

 

 

 

 

 

  ZAPISNIĈAR:                                                                                            PREDSJEDNIK 

 Lidija Resanović                                                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                                      Zdravko Jurić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


