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UVODNO O DJELOKRUGU 
 

 Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Općine Vrpolje 
propisano je da se dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću izvješće o radu za razdoblje 
od prethodnog polugodišta. 
 Ovo Izvješće o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine podnosim na 29. 
sjednici Općinskog vijeća Općine Vrpolje. 
 Poštivajući zakonske propise i akte predstavničkog tijela kroz ovo mandatno razdoblje 
podnijela sam Izvješća o radu Općinske načelnice kako slijedi: 

- Izvješće o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine – koje je Općinsko 
vijeće jednoglasno usvojilo na 3. sjednici održanoj 10. rujna 2013. godine 

- Izvješće o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine – koje je Općinsko 
vijeće jednoglasno usvojilo na 8. sjednici održanoj 28. ožujka 2014. godine 

- Izvješće o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine koje je Općinsko vijeće 
jednoglasno usvojilo na 12. sjednici održanoj 15. rujna 2014. godine 

- Izvješće o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine – koje je Općinsko 
vijeće jednoglasno usvojilo na 17. sjednici održanoj 7. travnja 2015. godine 

- Izvješće o radu za razdoblje siječanj-lipanja 2015.godine – koje je Općinsko vijeće 
jednoglasno usvojilo na 21. sjednici održanoj 30. rujna 2015.godine 

- Izvješće o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2015.godine – koje je Općinsko 
vijeće jednoglasno usvojilo na 26. sjednici održanoj 21. ožujka 2016.godine 

 
Iz izvješća gore navedenih, a upućenih Općinskom vijeću može se utvrditi da sam 

izvršavala zakonske i statutarne odredbe po pitanju svojeg rada u funkciji izvršnog čelnika 
Općine Vrpolje.  

Također na svakoj sjednici Općinskog vijeća upoznam i izvijestim vijećnike o svim 
provedenim i planiranim aktivnostima, odnosno radu kojeg izvršavam i obavljam za dobrobit 
svih građana Općine Vrpolje. 

 Želim Vas podsjetiti na poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju 
prava građana Općine Vrpolje, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima 
već lokalnoj samoupravi odnosno Općini Vrpolje, a poslovi se odnose na: 

Uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno 
gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno 
obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša , 
protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, promet na svom području i ostale poslove sukladno 
posebnim zakonima. 

Iz nabrojanih poslova u okviru samoupravnog djelokruga vidi se da nam je obveza i 
dužnost raspolagati, upravljati i koristiti imovinu u vlasništvu Općine Vrpolje, promicati 
društveni i gospodarski napredak, voditi brigu o potrebama i interesima građana, osigurati 
uvjete za gospodarenje prostorom i razvijati komunalne djelatnosti, voditi brigu o prihodima 
koji pripadaju Općini Vrpolje, pomicati očuvanje prirodne baštine, povijesnog i kulturnog i 
graditeljskog nasljeđa i sve druge poslove koji su u interesu općinske zajednice za 
gospodarski, društveni, komunalni i socijalni napredak i sve druge potrebe građana. 

Za sve navedene i nabrojane poslove u skladu sa zakonskim propisima i raspoloživim 
financijskim sredstvima Općine Vrpolje maksimalno sam se angažirala i pokušala na najbolji 
i najefikasniji način izvršavati i realizirati da bude prepoznatljivo i vidljivo i na zadovoljstvo i 
korist svih nas koji živimo i djelujemo na području Općine Vrpolje. 

Napominjem da smo  velikim angažiranjem i zahvaljujući našem jedinstvu uspjeli  
realizirati veći broj naših programa, planova i projekata. 



Ovim Izvješćem opisujem i prezentiram sve aktivnosti i poslove po segmentima i 
područjima na kojima sam radila zajedno sa svojim suradnicima i vama vijećnicima koji ste 
podržavali moje prijedloge i planove i u konačnici ostvarili zajedničke projekte i projekte od 
velike važnosti za naše građane. 

 
                     FUNKCIONIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
U prvom  polugodištu 2016. godine funkcionirali smo, radili i poslovali u skladu sa 

zakonskim propisima i ovlastima. 
Temeljem dugogodišnjeg rada i iskustva na ovim poslovima i na funkciji općinske 

načelnice težila sam uspostavi i ostvarenju dobrih odnosa prvo sa suradnicima u Općini, zatim 
sa vama vijećnicima koji ste mi uvijek iskazivali potporu u svim idejama, zatim sam sa svim 
udrugama na području Općine Vrpolje nastojala imati zajedničku i uspješnu suradnju. 

Dugogodišnji rad i iskustvo vežu me u suradnji sa međuopćinskim načelnicima kao i 
pozitivna suradnja sa državnim i županijskim uredima Brodsko-posavske županije, Udrugom 
općina, državnim ministarstvima i drugim državnim i javnim institucijama i ustanovama, a 
sve za ostvarenje i provođenje naših projekata za dobrobit Općine Vrpolje. 

Prema zakonskim i statutarnim propisima u prvoj polovici 2016. godine Općinskom 
vijeću pripremila i predložila sam 45 akata sa popratnim radnim materijalima koji akti su svi 
većinom jednoglasno doneseni, odnosno usvojeni, a koje ću navesti prema pripadajućem 
području. 

Za funkcioniranje lokalne samouprave u prvih šest mjeseci sukladno zakonima i općim 
aktima donijela sam i izdala oko 300 akata (rješenja, zaključaka, odluka i potvrda). 

Organizirala sam radne sastanke i sjednice, konferencije i prezentacije, a sve za 
dobrobit i u korist Općine Vrpolje i njenih žitelja. 

Savjetovanje, razmjena mišljenja i rad sa koordinatorima sa područja Općine Vrpolje 
također su pridonijeli rješavanju važnih planova za našu zajednicu. 

Naš ured odnosno Općina otvorena je svima udrugama sa područja Općine Vrpolje za 
administrativnu i stručnu pomoć kao i mještanima kod preuzimanja administrativne, stručne i 
savjetodavne pomoći. 

Zbog što kvalitetnijeg funkcioniranja lokalne samouprave nazočila sam mnogim 
sjednicama, izvještajnim i izbornim skupštinama sazvanih od udruga, županijskih odjela, 
državnih ureda i drugih institucija te sam sudjelovala i u povjerenstvima za izradu Zakona o 
komunalnom gospodarstvu i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Budući smo u izradi Strategije razvoja Općine Vrpolje za razdoblje 2015 – 
2020.godine sve važne projekte za buduće razdoblje smo pokušali predvidjeti i planirati za 
Općinu Vrpolje. 

Zakonska obveza nam je podnijeti Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama 
što smo i izvršili te poslali podatke o podnesenim zahtjevima i odgovorima zainteresiranim 
pravnim ili fizičkim osobama. 

U prvom polugodištu 2016.godine Općinu Vrpolje posjetio je inspektor rada, 
inspekcijski nadzor koji je svojim izvješćem utvrdio da nemamo nepravilnosti. 

Ministarstvu uprave dostavili smo sve podatke o Proračunu Općine Vrpolje za 2012. I 
2013.godinu što se tiče prihoda te rashoda za zaposlene radi utvrđivanja prekršaja za postotak 
dozvoljenih sredstava za zaposlene radi utvrđivanja prekršaja za postotak dozvoljenih 
sredstava za zaposlene, ali kod nas u Općini Vrpolje utvrđeno je da nemamo propusta niti 
prekršaja. 

Također smo Uredu državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji dostavili podatke za 
zaposlene u Općini Vrpolje – rashode za 2014. i 2015. godinu te ukupne i namjenske prihode. 



Sukladno zakonskim propisima, a na traženje ugostitelja izdala sam 8 Rješenja o 
produženju radnog vremena ugostiteljima za vrijeme blagdana. 

Na traženje ureda BPŽ dostavili smo podatke o Savjetu mladih Općine Vrpolje. 
Uredu državne uprave, Službi za društvene djelatnosti dostavili smo popis smrtno 

stradalih hrvatskih branitelja sa područja Općine Vrpolje. 
Upravnom odjelu za europske integracije BPŽ i CTR-u dostavili smo popis projekata 

za koje imamo akte za građenje, ukupno 18 projekata. 
Funkcioniranje lokalne samouprave može se ocijeniti pozitivno, savjesno i odgovorno  

za bolju budućnost nas građana, a temeljeno po zakonskim propisima i aktima Općine 
Vrpolje. 

 
PRORAČUN I FINANCIJE 

 
Proračun i financije najvažniji su segmenti funkcioniranja jedinica lokalne 

samouprave. Da bi postupila zakonski i odgovorno te da bi sve bilo transparentno  
primjenjivala i izvršila sam zakonske propise i to: 

 
- Zakon o proračunu 
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu 
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu 
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
- Zakon o financiranju političkih stranaka 
- Zakon o javnoj nabavi 
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti 
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
- Zakon o reviziji 
- Zakon o sprječavanju sukoba interesa 
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru 
- Statut Općine Vrpolje i ostali opći akti 
 
U skladu sa navedenim zakonima i aktima Općine Vrpolje Općinskom vijeću sam 

vezano za financije i proračun podnijela i prezentirala sljedeće akte: 
- Prijedlog Odluke o raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za rad 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrpolje za 2016. godinu koju je 
Općinsko vijeće jednoglasno donijelo na 24. sjednici održanoj 7. siječnja 2016.godine 

- Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 
Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine koju je Općinsko vijeće 
jednoglasno donijelo na 26. sjednici održanoj 21. ožujka 2016. godine 

- Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vrpolje 31.12.2015.godine 
koju je Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo na 26. sjednici održanoj 21. ožujka 2016.godine 

- Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu koju 
je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo na 28. sjednici održanoj 29. lipnja 2016. Godine 

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi početkom godine donijela sam Plan javne nabave za 
2016. godinu  

U skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti podnijela sam Ministarstvu financija 
Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu, odluku o uklanjanju slabosti i nepravilnosti, 
Izjavu da nemamo unutarnjeg revizora, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti kao npr. da 
ćemo osim opomena za naplatu općinskih prihoda slati i ovrhe kao instrument naplate. 



Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru i 
Pravilnikom o provedbi financijskih upravljanja i kontrola u javnom sektoru naručila sam od 
tvrtke Eko-vet proizvodnja iz Vukovara reviziju financijskog upravljanja i kontrola (FMC) . 

U prvom polugodištu 2016. godine od Ministarstva financija Porezne uprave tražila 
sam popis obveznika za porez na tvrtku i porez na potrošnju što smo i dobili za potrebe izrade 
završnog računa. 

Također sam od Ministarstva financija, Porezne uprave tražila detaljni pregled 
zaduženja i naplate poreza za 2015. godinu koji nam je koristio isto za izradu Godišnjeg 
obračuna proračuna za 2015.g. 

Ministarstvu financija poslala sam Izvještaj o udjelima u trgovačkim društvima, 
odnosno temeljnom kapitalu Općine Vrpolje. 

U prvom polugodištu ove godine u skladu sa Proračunom i Programima izdala sam 
110  Rješenja o financijskoj pomoći ili o isplati novčanih sredstava, jednokratnoj financijskoj 
pomoći za studente, novorođenčad, udruge i socijale i bolesne, prijevoz učenika, dj. vrtić, 
političke stranke i dr. 

Kao i svake godine po pitanju naplate prihoda slali smo Opomene, Opomene pred 
prisilnu naplatu u dva navrata i to za porez na korištenje javnih površina, za komunalnu 
naknadu, za zakup, korištenje i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta i drugo. 

Budući je Državni ured za reviziju, PU Slavonski Brod obavio reviziju učinkovitosti 
upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
za 2012., 2013. i 2014. godinu te utvrdili određene manje propuste za koje sam im dostavila 
Plan provedbe preporuka u reviziji učinkovitosti po čemu smo odmah i postupili, a opisano je 
u području imovine i nekretnina. 

Sukladno zakonskim propisima Ministarstvu financija i državnom uredu za reviziju 
dostavili smo Godišnje izvještaje za 2015.godinu te financijske izvještaje za I kvartal 
2016.godine. 

Institutu za javne financije dostavili smo podatke vezano za istraživanje o 
proračunskoj transparentnosti. 

Po pitanju prihoda od poreza na javne površine, izdala sam 4 Rješenja za korištenje 
javnih površina. 

U prvoj polovici 2016.godine ostvarili smo prihode u iznosu od 2.569.477,40 kuna, a 
rashode u iznosu 2.183.279,68 kuna.  

 
POLJOPRIVREDA, VODOPRIVREDA I ŠUMARSTVO 

 
U skladu sa zakonskim odredbama područje poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 

pratila sam kroz razne aktivnosti koje su nam određene i za koje nastojimo što kvalitetnije 
ostvariti rezultate. 

U ovom polugodištu, Općinskom vijeću uputila sam sljedeće akte: 
- Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu koji je 

Općinsko vijeće donijelo na 24. sjednici održanoj 7. siječnja 2016.godine 
- Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje koju Odluku je Općinsko vijeće donijelo na 
27. sjednici održanoj 1. lipnja 2016.godine  

- Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje koju Odluku je Općinsko vijeće donijelo na 
28. sjednici održanoj 29. lipnja 2016.godine 

Dosta aktivnosti provodili smo za prikupljanje, odnosno naplatu zakupa, korištenja i 
prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta gdje smo slali u više navrata opomene za plaćanje 
naknade. 



Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Ministarstvu poljoprivrede dostavila 
sam Izvješće o korištenju financijskih sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog 
korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vrpolje za 
2015.godinu – ukupno uprihodovali 1.239.308,27 kuna koja sredstva smo utrošili za 
održavanje nerazvrstanih cesta – rješenje imovinsko-pravnih odnosa, izgradnja komunalne 
infrastrukture – ruralne, sufinanciranje LAG-a i izrada projekata za provedbu mjera potpore iz 
Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020.g. 

Općinskom državnom odvjetništvu poslali smo podatke za pojedine k.č. u k.o. Stari 
Perkovci vezane za Program raspolaganja. 

Na traženje Agencije za poljoprivredno zemljište, a potaknuto od zainteresiranih osoba 
izdala sam 2 Potvrde o mirnom posjedu za neke usitnjene k.č. u k.o. Stari Perkovci za koje je 
Agencija sklopila Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
države.  

Također na traženje Agencije za poljoprivredno zemljište izdala sam očitovanja da 
nemaju duga za poljoprivredno zemljište, da zemljište nije u nikakvom obliku raspolaganja i 
da nije u zoni sanitarne zaštite za k.č. u Starim Perkovcima za kupnju od zainteresirane osobe, 
a sve prema zakonskim propisima za sitne k.č. manje ispod 1ha. 

Općinskom državnom odvjetništvu dostavila sam očitovanje za mirno rješenje spora 
Mirka Božića koji se žalio zbog izabranog drugog ponuditelja da Općina Vrpolje nije 
ovlaštena za raskidanje ugovora o korištenju poljop. zemljišta već je to nadležan Sud budući 
je Županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje na Odluku o zakupu za k.č. u k.o. 
Čajkovci. 

Agencija za poljoprivredno zemljište raskinula je 8 Ugovora o privremenom korištenju 
poljop. Zemljišta u k.o. Čajkovci te smo iste stranke obavijestili da ne rade više zemlju i da 
imaju obvezu platiti 50% iznosa te nove zakupnike uveli u posjed temeljem novih Ugovora o 
zakupu. 

U mjesecu svibnju pogodila je naše područje elementarna nepogoda – mraz pa sam 
tražila proglašenje el. nepogode i na osnovu Odluke prikupljali smo zahtjeve za štete – prijave 
i podatke o šteti – ukupno 98  podnositelja zahtjeva. 

Hrvatskim vodama uputila sam dopis, odnosno tražila očitovanje vezano za k.č.. 831 u 
k.o. Čajkovci zašto se nije okončao postupak prodaje jer su prvobitno mišljenje izdali, a 
naknadno stopirali prodaju zbog uređaja indukcijskog pojasa vodotoka Luganovica. 

Temeljem provedenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Općine Vrpolje u k.o. Vrpolje – Močilno i odobrenog ponuditelja od strane 
Općinskog vijeća, sklopila sam Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta. 
 

GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO 
 
 U okviru nadležnosti i ovlasti poduzimala sam mjere i provodila aktivnosti za 
unapređivanje stanja u gospodarstvu i poduzetništvu na području Općine Vrpolje. 
 Poznato nam je svima da općenito gospodarstvo i nije nešto zavidno razvijeno osim 
poljoprivrede koja je pretežita djelatnost u Općini Vrpolje te poduzetništvo u koje se ubrajaju 
većinom obrtnici (ugostitelji, trgovci i drugi obrti). 
 Za gospodarstvo na području Općine Vrpolje najvažnije su tvrtke koje zapošljavaju 
više radnika (Bravar – Mont d.o.o., Runolist d.o.o.) a nadamo se kad krene nabolje u cijeloj 
državi da će se nešto pokrenuti i na našim područjima. 
 Tvrtka Hrast d.o.o. u susjednoj Općini također zapošljava dosta naših građana ali 
fizički pripada Strizivojni. 



 Budući imamo saznanja da će se početi graditi i u Vrpolju u Poslovnoj zoni 
„Vašarište“ kogeneracijsko postrojenje od strane tvrtke Leko d.o.o. pa i tu vidimo pomak 
gospodarstva. 
 Prema podacima Porezne uprave i Ureda za gospodarstvo BPŽ na području Općine 
Vrpolje registrirano je oko 100-tinjak obrta, poduzeća, ali žalosno je mnogi ne posluju, u 
blokadi su, dužni su državi, a tako i Općini Vrpolje i poreze na tvrtku, poreze na potrošnju i 
dio prihoda od porez na dohodak. 
 Krajem polovice ove godine potraživanja za poreze imamo 223.946,20 kuna (porez na 
tvrtku i porez na potrošnju) 

 
PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 

 
Prostorno planiranje i uređenje jedan je od važnih područja za razvoj lokalne 

samouprave temeljeni na Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o gradnji, Zakonom o 
postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama i našim aktima, Zakonom o zaštiti okoliša i 
drugim propisima. 

U okviru nadležnosti i postupajući u skladu sa zakonima koji uređuju prostorno 
planiranje i zaštitu okoliša Općinskom vijeću predložila sam :  

- Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na 
području Općine Vrpolje za 2015.godinu koju Odluku je Općinsko vijeće usvojilo 
na 25. sjednici održanoj 1. ožujka 2016.godine. 

- Prijedlog Odluke o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje sa 
Zakonom o prostornom uređenju koju Odluku je Općinsko vijeće donijelo na 27. 
sjednici održanoj 1.lipnja 2016.godine 

U prvom polugodištu ove godine provodila sam aktivnosti kroz izdavanje Potvrda 
glavnog projekta i posebne uvjete za izgradnju objekata – ukupno 8 za pojedine investitore. 

Sukladno zakonskim odredbama ovjeravala sam Izvješća o međama za legalizaciju 
kao i za sve druge potrebe sređivanja katastarskog stanja  

Potpisala sam ugovor o izradi usklađenja PPUO Vrpolje sa Zakonom o prostornom 
uređenju sa Zavodom za prostorno uređenje BPŽ te smo i izradili važeće dokumente. 

Zbog potrebe izrade izmjena i dopuna PPUO Vrpolje uz konzultacije sa Zavodom 
BPŽ uputila sam dopis 35 javno pravnim tijelima za prikupljanje zahtjeva za analizu potrebe 
izrade 3. Izmjene i dopune PPUO Vrpolje koja tijela nam dostavljaju očitovanja i potrebe 
svoje vezano za prostorno uređenje. 

U prvom polugodištu 2016. godine izdali smo 55 Rješenja o naknadi za nezakonito 
izgrađene zgrade – legalizaciju kao i Potvrde o plaćenim naknadama – kazni.  

Sudjelovala sam i na javnim uvidima za izradu projektne dokumentacije za komunalnu 
infrastrukturu, za stambene i pomoćne objekte i gospodarske objekte. 

Po pitanju zaštite okoliša prema zakonskim odredbama provodila sam aktivnosti koje 
su u ingerenciji lokalne samouprave, te sam Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i 
zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije dostavila Izvješće o provedbi plana gospodarenja 
otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. 

Također vezano za zaštitu okoliša uputila sam Upravnom odjelu za komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša BPŽ dopis o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja 
Strategije razvoja Općine Vrpolje – da daju svoje mišljenje. 

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša donijela sam Odluku o započinjanju postupka 
ocjene o potrebi provedbe strateške procjene okoliša Strategije razvoja Općine Vrpolje za 
razdoblje 2015-2020.godine te popise tijela koji sudjeluju u postupku ocjene. 



Vezano za gospodarenje otpadom u Općini je bio inspekcijski nadzor zaštite okoliša te 
su nam dali primjedbu samo jednu i to da uspostavimo reciklažno dvorište na području općine 
Vrpolje. 

Temeljem mišljenja Upravnog odjela sukladno Zakonu o zaštiti okoliša uputila sam 19 
zahtjeva pravnim osobama za davanje mišljenja i očitovanja o potrebi provedbe strateške 
procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Vrpolje za razdoblje 2015-2020.godine 
sa opisom – općim podacima o Strategiji te nakon dobivenih 10 očitovanja od pravnih osoba 
donijela sam prijedlog Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provoditi stratešku 
procjenu okoliša. 

 
KOMUNALNI POSLOVI, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I 

GRADITELJSTVO 
 

U skladu sa zakonskim odredbama koje su određene Zakonom o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o grobljima, 
Zakonom o gradnji, Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakonom o 
koncesijama, Zakonom o cestama i drugim zakonskim propisima provodila sam niz aktivnosti 
u prvoj polovici 2016. godine iz područja komunalnih poslova, komunalne infrastrukture i 
graditeljstva. 

U okviru nadležnosti i navedenih zakonskih propisa Općinskom vijeću sam 
prezentirala i predložila sljedeće akte: 

- Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 
Vrpolje za 2016. godinu koji je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo na 24. sjednici održanoj 
7. siječnja 2016. godine 

- Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje 
za 2016. godinu koji je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo na 24. sjednici održanoj 7. 
siječnja 2016. godine. 

- Prijedlog Zaključka povodom razmatranja dopisa gosp. Slavka Lukača iz Vrpolja 
koji Zaključak je Općinsko vijeće donijelo na 24. sjednici održanoj 7. siječnja 2016.godine 

- Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih 
poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje koju Odluku je Općinsko 
vijeće donijelo na 24. sjednici održanoj 7. siječnja 2016.g. 

- Prijedlog Programa korištenja prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje za 2016.godinu 

- Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2015.godini koji je Općinsko 
vijeće donijelo na 26. sjednici održanoj 21. ožujka 2016.godine 

- Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2015.godini koji je Općinsko vijeće 
donijelo na 26. sjednici održanoj 21. ožujka 2016.godine 

- Prijedlog Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje koju 
Odluku je Općinsko vijeće donijelo na 26. sjednici održanoj 21. ožujka 2016.godine 

- Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2016.godinu koju Odluku je Općinsko vijeće 
usvojilo na 28. sjednici održanoj 29. lipnja 2016.g. 

- Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture 
na području Općine Vrpolje za 2016.godinu koju Odluku je Općinsko vijeće usvojilo na 28. 
sjednici održanoj 29. lipnja 2016.g. 

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu u prvoj polovici 2016.godine izdali 
smo 1263 Rješenja za komunalnu naknadu i 8 Rješenja z komunalni doprinos, a temeljem 



Zakona o groblju izdali smo 39 Rješenja za grobno mjesto i 178 Rješenja za godišnju grobnu 
naknadu. 

Za dospjela potraživanja, odnosno dugove za komunalnu naknadu, za grobna mjesta i 
godišnju grobnu naknadu slali smo opomene za plaćanje i opomene pred ovrhe, ukupno oko 
170 opomena. 

Poštivajući zakonske propise izradili smo elaborate – energetske preglede zgrada i 
energetske certifikate za preostale objekte u vlasništvu Općine Vrpolje – 4 objekta (RK 
Vrpolje, tri nogometna objekta) po cijeni od 13.625,00 kuna te smo izradili energetske 
preglede javne rasvjete – elaborate za cijelu općinu po cijeni od 24.375,00 kuna. 

Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja dostavili smo podatke vezane za 
komunalnog redara da ćemo pokušati riješiti zajedničkog komunalnog redara sa susjednim 
općinama te smo istom Ministarstvu dostavili podatke o obveznicima komunalne naknade i 
zaduženjima. 

Vezano za groblja, uputili smo obavijest korisnicima grobnih mjesta u Perkovcima i 
Čajkovcima za obvezu plaćanja rezervacije grobnog mjesta i zauzetog grobnog mjesta te se 
dosta korisnika i odazvalo pozivu. 

Proveli smo nabavu za obveznu preventivnu deratizaciju za proljeće i jesen, bile su 4 
ponude, a najpovoljnija je bila Eco Energy Slav. Brod po cijeni od 29.000,00 kuna s kojima 
sam sklopila i Ugovor o provođenju obvezne preventivne deratizacije na području Općine 
Vrpolje. 

Vodovodu d.o.o. Slav. Brod uputila sam dopis da izvrše nedostatke, odnosno popravke 
hidranata u Starim Perkovcima, 16 hidranata nije u funkciji. 

Budući radimo reviziju projektne dokumentacije za javnu rasvjetu Čajkovci od svih 
pravnih tijela tražili smo Potvrde glavnog projekta te podnijeli zahtjev za izdavanje 
građevinske dozvole. 

Sa Brod – plinom d.o.o. Slav. Brod potpisala sam Ugovore o opskrbi plinom krajnjeg 
kupca za sve naše objekte zbog umanjene cijene plina. 

Zbog neuspješnosti realizacije izbora ponuditelja za izgradnju prečistaća za odvodnju, 
uputila sam dopis Hrvatskim vodama koji su nam odgovorili da je predložen novi sustav i 
lokacija prečistaća koji će pokrivati više aglomeracija i da se za aglomeraciju Vrpolje 
(Vrpolje i Strizivojna) radi ponovno studijska dokumentacija kako bi se iznašlo što 
kvalitetnije tehničko rješenje odvodnje, odnosno prečistaća. 

Vezano za izgradnju objekata Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje 
dostavili smo podatke o zgradama kojima je izdan akt za građenje da li je počelo građenje, 
nastavljeno ili nije niti započeto za ve objekte na području Općine Vrpolje. 

Kako nam se bližio rok početka radova na izgradnji Eko-etno kuće, morali smo 
aktivirati građevinsku dozvolu te smo prvo izradili Elaborate iskolčenja kolnog ulaza, 
Elaborat privremene regulacije prometa uvjetovano od ŽUC-a te sklopili Ugovor o izvođenju 
radova na izgradnji Eko-etno kuće, prilaz na ŽC 4202 sa Akropolom d.o.o. Satnica 
Đakovačka u iznosu 17.731,25 kuna te uredno prijavili građenje inspekcijama. 

Na natječaj MRRFEU – Program održivog razvoja lokalne zajednice javili smo se za 
projekt Sanacija Društvenog doma u Čajkovcima gdje nam je odobreno 200.000,00 kuna te 
sam sa Ministarstvom regionalnog razvoja sklopila Ugovor o sufinanciranju, a prije toga smo 
proveli javnu nabavu za radove na Domu gdje je bilo 20 ponuda te sam sklopila s 
najpovoljnijim ponuditeljem Ugovor o izvođenju radova sa Turkalj Meister d.o.o. Osijek po 
cijeni od 89.940,29 kuna, ali u međuvremenu smo sklopili Sporazum o raskidu Ugovora jer 
smo utvrdili da izvođač ne postupa prema planu i dinamici i slijed toga je bio izbor novog 
najpovoljnijeg ponuditelja, a to je Tehnocolor d.o.o. Đakovo po cijeni od 913.498,61 kn, s 
kojim sam sklopila Ugovor o izvođenju radova na sanaciji Društvenog doma Čajkovci i 



sklopila sam Ugovor o nadzoru nad radovima sa Soling d.o.o. Slavonski Brod po cijeni 
34.875,00 kuna. 

Vezano za dječje igralište – izgradnju u Starim Perkovcima proveli smo nabavu i 
pristigla je 1 ponuda od Runolist d.o.o. Vrpolje po cijeni od 39.840,00 kuna te sam zaključila 
Ugovor o izvođenju radova. 

U prvoj polovici 2016.godine ishodili smo Uporabnu dozvolu za Staru školu u 
Čajkovcima te započeli izradu projektne dokumentacije za Rekonstrukciju stare škole u 
poslovno-stambenu građevinu sa izrađivačem projekata Đakovoprojekt d.o.o. Đakovo po 
cijeni od 17.500,00 kuna. 

Kako smo započeli opsežni posao oko parcelacije i etažiranja Poslovnog centra 
„Valentino“ u Vrpolju čija prijašnja dokumentacija nema ni glave ni repa, posao smo priveli 
kraju i Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje uputili zahtjev za etažiranje PC 
„Valentino“ što je i izvršeno te sad slijedi provođenje u zemljišnim knjigama. 

Prema planu nabave proveli smo nabavu i za postavljanje turističke signalizacije u 
Vrpolju gdje su pristigle 2 ponude i povoljnija je bila ponuda Signalizacija d.o.o. Zagreb po 
cijeni od 32.500,00 kuna sa kojima sam potpisala i ugovor o izvođenju radova uz suglasnost 
Hrvatskih cesta. 

Županijskoj upravi za ceste Brodsko-posavske županije uputila sam dopis za 
rješavanje propusta ispod županijske ceste ŽC 4190 – Čajkovci – Stari Perkovci u kanal Zbor 
zbog dugotrajnih problema odvodnje.  

Početkom godine sukladno Odluci Općinskog vijeća potpisala sam Ugovor o 
obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje sa 
Građenje Rašić d.o.o. Gornja Vrba te smo u proljeće započeli nasipanje nerazvrstanih cesta u 
sva tri naselja i radovi su izvršeni u iznosu 1.220.394,89 kn (St. Perkovci – 377.587,50 kn, 
Čajkovci – 526.207,50 kn i Vrpolje 316.599,89 kn) za planirane ceste i parkirališta za 
2016.godinu. 

Sukladno Planu javne nabave za ovu godinu proveli smo nabavu za izgradnju 
pješačkih staza u Vrpolju (Ulica J.J.Strossmayera – jedna strana, Ulica Hrvatskih branitelja – 
do vrtića i Pavićeva ulica) na koju su pristigle 2 ponude te sam sa povoljnijim ponuditeljem 
Promet građenje d.o.o. Požega sklopila Ugovor o izvođenju radova po cijeni 479.990,15 kuna 
i nadzor nad izvođenjem radova sa Đakovoprojekt d.o.o. Đakovo u iznosu od 13.437,50 kuna 
te prijavili građenje. 

Na objavljeni Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prijavili smo 
se za projekt Izgradnje pješačkih staza u Vrpolju i odobreno nam je 170.000,00 kuna i 
Ministarstvo nam je dostavilo Odluku o dodjeli sredstava kapitalnih pomoći Općini Vrpolje 
za komunalnu infrastrukturu. 

Temeljem Plana javne nabave započeli smo izradu projektne dokumentacije za 
rekonstrukciju Grobljanske i Hercegovačke ulice u Starim Perkovcima po cijeni od 49.000,00 
kuna, a projekte bi kandidirali na mjere ruralnog razvoja kad bude raspisan natječaj od strane 
Ministarstva poljoprivrede. 

Tijekom razdoblja u prvom polugodištu ove godine izvršena je obveza izvođača 
ponovnog presvlačenja asfaltnim zastorom malonogometnog igrališta u Čajkovcima, 
postavljeni golovi i izvedena horizontalna signalizacija – označavanje. 
 
 

DRUŠTVENE  DJELATNOSTI 
 

Područje društvenih djelatnosti temelji se na Zakonu o obrazovanju, Zakonu o 
predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakonu o udrugama, Zakonu o sportu, Zakonu o 



financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonu o financiranju neprofitnih organizacija i 
općinskim aktima. 

U sklopu društvenih djelatnosti koje pokrivaju kulturu i šport, obrazovanje, školstvo, 
brigu o djeci i mladima angažirala sam se i izvršavala određene aktivnosti i provođenje mjera 
za unapređivanje ovog segmenta. 

Poštivajući i provodeći zakonske propise i opće akte Općine Vrpolje Općinskom 
vijeću prezentirala sam: 

- Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se 
sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2016. godinu koji Program je Općinsko 
vijeće jednoglasno usvojilo na 24. sjednici održanoj 7. siječnja 2016. godine 

- Prijedlog Zaključka povodom razmatranja dopisa Zaklade djelo ljubavi iz Vrpolja 
koji Zaključak je Općinsko vijeće donijelo na 24. sjednici održanoj 7. siječnja 2016.g. 

- Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa 
područja Općine Vrpolje za razdoblje siječanj – svibanj 2016. godine koju Odluku je 
Općinsko vijeće usvojilo na 25. sjednici održanoj 1.ožujka 2016.g. 

- Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje u 
2015.godini koji Zaključak je Općinsko vijeće usvojilo na 26. Sjednici održanoj 21.ožujka 
2016.godine. 

Upravnom odjelu za obrazovanje šport i kulturu Brodsko-posavske županije dostavila 
sam podatke o Savjetu mladih Općine Vrpolje. 

Vezano za predškolski odgoj Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturu 
dostavila sam očitovanje za financiranje programa predškolskog odgoja za 2015/2016. godinu 
da Općina Vrpolje ima sklopljen Ugovor sa Dječjim vrtićem o realizaciji predškolskog odgoja 
za 37 polaznika u tri naselja. 

Na traženje Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu dostavila sam Izvješće o 
provedbi mjera nacionalne populacijske politike za 2015. godinu, a odnosi se na pomoći iz 
Proračuna Općine Vrpolje (studenti, novorođenčad, mala škola i vrtić, prijevoz učenika 
srednjih škola i dr.) 

Podatke o financijskoj pomoći za studente sa područja Općine Vrpolje za 2015. godinu 
i prijedlog Proračuna za 2016. godinu vezano za pomoć studenata dostavila sam Upravnom 
odjelu za obrazovanje, šport i kulturu, te da smo za 2015.godinu izdvojili 58.000,00 kuna za 
studente. 

Budući je Općina Vrpolje sufinancira prijevoz učenika srednjih škola koji putuju 
vlakom obavijestili smo roditelje da dostave dokumentaciju u Općinu kako bi se realizirala 
isplata od 25% sufinanciranja. 

Kako bi poboljšali uvjete djeci u Dječjem vrtiću tijekom prvih šest mjeseci ove godine 
nabavili smo dosta dječje opreme u Vrtić i izvedeni su neki radovi bojanja vrtića zbog 
organiziranja još jedne skupine. 

Po pitanju kulture Gradskoj knjižnici Slavonski Brod poslali smo Plan i program rada 
za 2016.godinu za Hrvatsku čitaonicu Vrpolje. 

Ministarstvu kulture dostavili smo Izvješće o nabavi knjižne i neknjižne građe za 
2015.godinu za gdje nas je Ministarstvo sufinanciralo u iznosu 15.000,00 kuna. 

Također smo Ministarstvu kulture poslali podatke o utrošenim financijskim sredstvima 
iz Općinskog proračuna za 2015.godinu za financiranje javnih potreba u kulturi, ukupno smo 
utrošili 480.000,00 kuna. 

Na objavljeni Javni poziv BPŽ za 2016.godinu prijavili smo se i odobreno nam je 
4.000,00 kuna za knjižnu i neknjižnu građu te sam potpisala Ugovor o sufinanciranju 
programa. 



Budući nam je Ministarstvo kulture odobrilo 15.000,00 kuna za nabavu knjižne i 
neknjižne građe u 2016.godini, dostavili smo im dokumentaciju o osiguranim vlastitim 
sredstvima za izvršenje programa. 

U prvoj polovici 2016.godine BPŽ objavila je natječaj za dodjelu županijskih javnih 
priznanja za 2016.godinu te sam u svojstvu općinske načelnice uputila prijedlog i prijavila 
gospodina Matu Jurića za javno priznanje – godišnju nagradu – kovanica od zlata zbog 
dugogodišnjeg rada na području društvenih događanja i aktivnosti u Vrpolju. 

U skladu sa Zakonom o udrugama i Zakonom o financiranju neprofitnih organizacija 
kao i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti provodila sam nadzor nad odobrenim financijskim 
sredstvima Udrugama s kojima sam početkom godine potpisala Ugovor o financijskoj potpori 
za provođenje programa rada i projekata za 2016.godinu. 

Također sukladno navedenim propisima sve udruge su u prvom kvartalu ove godine 
dostavile financijske izvještaje za 2015.godinu u Općini Vrpolje i dokaze da su iste predali u 
Finu. 

Na pozive udruga za određene sastanke, skupštine, manifestacije ili nešto drugo 
nastojala sam nazočiti istima. 
 

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 
 
 Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o zdravstvenoj zaštiti i akata 
Općine Vrpolje provodila sam aktivnosti vezano za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 U skladu sa navedenim propisima Općinskom vijeću predložila sam i prezentirala 
sljedeće akte: 
 - Prijedlog Programa socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2016. godinu koji 
Program je Općinsko vijeće donijelo na 24. sjednici održanoj 7. siječnja 2016. Godine 
 - Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi na 
području Općine Vrpolje u 2015.godini koji Zaključak je Općinsko vijeće donijelo na 26. 
sjednici održanoj 21. ožujka 2016.godine 
 - Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom poslovanju 
Hrvatskog Crvenog križa, GDCK Slavonski Brod za 2015.godinu koji Zaključak je Općinsko 
vijeće donijelo na 27.sjednici održanoj 1.lipnja 2016.godine. 
   
 Na temu socijalne politike potpisala sam Ugovor sa Hrvatskim Crvenim križem 
Gradsko društvo Slavonski Brod pružanju i sufinanciranju socijalnih usluga za Evu 
Tunuković u Vrpolju – pomoć u kući 50%. 
 Uredu državne uprave u Slavonskom Brodu dostavila sam podatke, odnosno Izvješće 
o mjerama nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za 2015. 
godinu iz područja zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, mobilnosti i pristupačnosti, udruga sa 
invaliditetom i civilnih osoba. 
 Isto tako Uredu državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji sukladno Zakonu o 
rodiljnim i roditeljskim potporama dostavila sam podatke za davanja za novorođenčad sa 
područja Općine Vrpolje za 2015. godinu u skladu sa Odlukom o isplati jednokratne novčane 
pomoći. 
 Centru za socijalnu skrb Slavonski Brod dostavila sam podatke za 2015. godinu koliko 
je iz Općinskog proračuna za program socijalne skrbi utrošeno financijskih sredstava i za 
koliko korisnika. 
 Na traženje Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb BPŽ poslala sam očitovanje 
o provedbi Nacionalnog programa za Rome. 
 Vezano za provedbu socijalnog programa za 2015. godinu poslala sam Izvješće 
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb BPŽ koliko je Općina Vrpolje izdvojila 



financijskih sredstava za novorođenčad, malu školu, studente, dječji vrtić, učenike srednjih 
škola, socijalne skrbi, za bolesne, za zdravstvene usluge, nezbrinute osobe, starije i nemoćne – 
ukupno 380.000,00 kuna. 
 Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb BPŽ uputila sam Izviješće za 2015. 
godinu i Plan za 2016. godinu na temu provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja 
mogućnosti za osobe s invaliditetom – prilagodbe građevinama javne i poslovne namjene. 
 Uredu državne uprave, Službi za društvene djelatnosti dostavili smo podatke za 
analizu učinaka mjera usmjerenih na suzbijanje neprijavljenog rada radno sposobnih korisnika 
socijalne skrbi za rad za opće dobro bez naknade. 
 

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE I VATROGASTVO 
 

 Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju,  Zakona o zaštiti od požara,  Zakona o 
vatrogastvu,  provodila sam aktivnosti u zakonskim okvirima vezano za ovo područje. 
 Općinskom vijeću Općine vrpolje predložila sam slijedeće akte na usvajanje: 

- Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 
Vrpolje za 2016.godinu koji Plan je Općinsko vijeće usvojilo na 24.sjednici 
održanoj 7.siječnja 2016.godine  

- Prijedlog Programa financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne 
zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu koji Program je Općinsko 
vijeće donijelo na 24. sjednici održanoj 7. siječnja 2016.godine 

- Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa financiranja vatrogastva i zaštite od 
požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu koju 
Odluku je Općinsko vijeće donijelo na 25.sjednici održanoj 1.ožujka 2016.godine 

- Prijedlog Zaključka o usvajanju analize stanja sustava civilne zaštite na području 
Općine Vrpolje za 2015.godinu koji Zaključak je Općinsko vijeće donijelo na 25. 
Sjednici održanoj 1.ožujka 2016.godine. 

- Prijedlog Zaključka povodom razmatranja prijedloga učinkovitije organizacije 
vatrogastva na području Brodsko-posavske županije koji Zaključak je Općinsko 
vijeće donijelo na 25.sjednici održanoj 1.ožujka 2016.godine 

- Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju VZO za 2015.godinu koji Zaključak je Općinsko vijeće donijelo na 27. 
sjednici održanoj 1. lipnja 2016.godine 

- Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju DVD Vrpolje za 2015.godinu koji Zaključak je Općinsko vijeće 
donijelo na 27. sjednici održanoj 1. lipnja 2016.godine 

- Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju DVD Čajkovci za 2015.godinu koji Zaključak je Općinsko vijeće 
donijelo na 27. sjednici održanoj 1. lipnja 2016.godine 

- Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju DVD Stari Perkovci za 2015.godinu koji Zaključak je Općinsko vijeće 
donijelo na 27. sjednici održanoj 1. lipnja 2016.godine 

- Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Slavonski Brod za 
2015.godinu koji Zaključak je Općinsko vijeće donijelo na 27. sjednici održanoj 
1.lipnja 2016.godine 

- Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa financiranja vatrogastva i zaštite od 
požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu koju 
Odluku je Općinsko vijeće donijelo na 28. Sjednici održanoj 29.lipnja 
2016.godine. 



Sukladno zakonskim propisima donijela sam Zaključak o potvrđivanju imenovanja 
zapovjednika vatrogasne postrojbe DVD Čajkovci. 

Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju donijela sam Odluku o imenovanju Stožera 
civilne zaštite Općine Vrpolje i plan vježbi civilne zaštite Općine Vrpolje u 2016.godini te 
Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Vrpolje i njihovih zamjenika. 

U prvoj polovici ove godine Općinu Vrpolje posjetio je vatrogasni inspektor i proveo 
inspekcijski nadzor nad vatrogastvom te utvrdio zapisnički da smo sve proveli u skladu s 
zakonom. 

Također je bio i inspektor za sustav civilne zaštite koji je utvrdio neke sitne 
nepravilnosti kao da treba odrediti pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, voditi 
bazu podatka o pripadnicima i operativnim snagama civilne zaštite i ustrojstvu vođenja 
evidencije. 
 

NAKRETNINE, POSLOVNI PROSTORI, IMOVINSKO-PRAVNI 
POSLOVI I SUDSTVO 

 
 Temeljem zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i 
akata Općine Vrpolje u okviru nadležnosti provodila sam niz aktivnosti i izvršavala zadaće po 
pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, upravljanja i raspolaganja nekretninama i 
drugim poslovima koji pokrivaju ovo područje te sam u prvih šest mjeseci 2016.godine 
Općinskom vijeću uputila na usvajanje sljedeće akte: 

- Prijedlog Programa kapitalnih i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini u 
vlasništvu Općine Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovini neprofitnih organizacija na 
području Općine Vrpolje za 2016.godinu koji Program je Općinsko vijeće usvojilo na 
24. sjednici održanoj 7. siječnja 2016.godine 

- Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u 
vlasništvu Općine Vrpolje za razdoblje 2016. – 2021 godine koju Odluku je donijelo 
Općinsko vijeće na 25. sjednici održanoj 1. ožujka 2016.godine. 

- Prijedlog Odluke o načinu izvještavanja o upravljanju i raspolaganju nekretninama u 
vlasništvu Općine Vrpolje koju Odluku je donijelo Općinsko vijeće na 25. sjednici 
održanoj 1. ožujka 2016.godine 

- Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja 
i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na 
području Brodsko-posavske županije, koji se odnosi na Općinu Vrpolje koji Zaključak 
je usvojilo Općinsko vijeće na 25. sjednici održanoj 1.ožujka 2016.godine 

- Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za suca porotnika za Općinski sud u 
Slavonskom Brodu koji Zaključak je općinsko vijeće usvojilo na 25. sjednici održanoj 
1.ožujka 2016.godine 

- Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Povjerenstva o popisu imovine Općine Vrpolje 
sa stanjem 31. 12. 2015. godine koju Odluku je Općinsko vijeće donijelo na 26. 
sjednici održanoj 21.ožujka 2016.godine 

Vezano za nekretnine u vlasništvu Općine Vrpolje ustrojila sam Registar nekretnina sa 
popisom od 51 nekretnine na području Općine Vrpolje. 

Što se tiče rješavanja imovinsko-pravnih poslova ishodili smo povijesni zemljišno-
knjižni izvadak za groblje u k.o. Strizivojna zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te je 
iz istog vidljivo da je groblje u potpunom vlasništvu Općine Strizivojna od 2000. godine. 
 Ishodili smo sve posjedovne listove i zemljišno-knjižne izvatke temeljem rješavanja 
vlasništva nad nerazvrstanim cestama na području Općine Vrpolje. 



 Nastavili smo poslove oko rješavanja statusa stanova u Golovoj ulici te smo izvršili 
parcelaciju placeva i sve proveli u katastarskim i zemljišnim knjigama te izvršili procjenu 
vrijednosti nekretnina. 
 Vezano za stanove – nekretnine u Golovoj ulici uputila sam dopis vlasnicima za 
dostavu kupoprodajnih ugovora o stanu zbog evidencije vlasnika stanara i kupoprodajne 
površine. 
 Po pitanju poslovnih prostora zaključila sam 23 ugovora o najmu dvorana – 
privremeno korištenje (9 Perkovci, 8 Čajkovci i 6 Vrpolje) i prvih šest mjeseci 2016.godine. 
 Zaključila sam 7 ugovora za privremeno korištenje poslovnih prostora uz naknadu sa 
udrugama sa područja Općine Vrpolje te sam sklopila i 7 ugovora o privremenom korištenju 
uz naknadu za prostor velike vijećnice. 
 Izvršili smo etažiranje Poslovnog centra „Valentino“ u Vrpolju na k.č.br. 865/4 za 19 
lokala, odnosno ishodili građevni plan etažne diobe. 
 Za društveni dom u Vrpolju osigurali smo, odnosno nabavili posuđe za 150 osoba i 
novih 40 stolica. 
 Po pitanju sudstva u prvih šest mjeseci u suradnji sa Prekršajnim sudom u Slavonskom 
Brodu realizirali smo 5 osuđenika koji su izvršavali rad za opće dobro u Općini Vrpolje. 
 

ZAVRŠNA RIJEČ PODNOSITELJA IZVJEŠĆA – OPĆINSKE NAČELNICE 
 

U skladu sa zakonskim propisima provodila, izvršavala i usmjeravala sam rad u Općini 
Vrpolje. 

Ovim Izvješćem o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine opisala i 
prezentirala sam aktivnosti  i izvršene poslove koje sam provodila iz djelokruga lokalne 
samouprave zajedno sa mojim suradnicima u Općini i Općinskim vijećem Općine Vrpolje. 

Želim istaći da sam sve zakonske i statutarne zadaće nastojala obavljati odgovorno, 
zakonski i temeljito. 

Isto tako naglašavam i pohvaljujem suradnju mene kao čelnika izvršne vlasti sa 
Općinskim vijećem Općine Vrpolje i suradnju sa svim udrugama, javnim ustanovama i 
pravnim osobama na području Općine Vrpolje. 

Za zaključiti je da nam je svima zajednički cilj isti, a to je razvoj i budućnost Općine 
Vrpolje te se nadam kao i do sada da ćete ovo moje Izvješće o radu usvojiti. 
 
 
        OPĆINA VRPOLJE 
              OPĆINSKA NAČELNICA: 
              Ankica Zmaić 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


