
Z A P I S N I K 

 O radu 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 26. 05. 2010. godine s 

početkom rada u 20,00 sati u prostorijama Općinske uprave. 

 

 Sjednici nazočni: Ivan Pralas, Jelena Turčić, prof., Damir Funarić, Pero Pepić, Željko 

Kucjenić, Joža Biščanić, Zdravko Karalić, Zlatka Hrastović, Marić Drago, Dražen Maršić, 

inž., Terezija Sočković, Željko Vuković, Tomislav Šimundić,  

 Opravdali izostanak: Terezija Bogdanović, Martina Marić 

 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, načelnica, Željko Lukaćević, zamjenik načelnice 

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ivan Pralas, pozdravlja 

nazočne utvrđuje kvoruma i predlaže slijedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 8. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja           

    Općine Vrpolje, 

3. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine  

    Vrpolje, 

4. Prijedlog Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje, 

5. Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće načelnika i  

    zamjenika načelnika Općine Vrpolje, 

6. Prijedlog Odluke o maksimalnoj površini poljoprivrednog zemljišta u      

   vlasništvu RH, koja  se može prodati pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi, 

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje početne cijene za  

    prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, 

 8. Informacije o aktivnostima koje se provode u Općini Vrpolje, 

 9. R a z l i č i t o. 

 

 Nakon predloženog dnevnog reda predsjednik Ivan Pralas iznosi da je jučer dobio 

dopis UHDDR-a iz Čajkovaca u kojem stoji da žele biti nazočni sjednici, ja sam rekao da 

mogu doći u 21,00 sat pa predlažem promjenu redoslijeda točaka u Dnevnom redu kako 

slijedi  

D N E V N I  R E D : 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 8. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja           

    Općine Vrpolje, 

3. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine  

    Vrpolje, 

4. Prijedlog Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje, 

5. Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće načelnika i  

    zamjenika načelnika Općine Vrpolje, 

6. Informacije o aktivnostima koje se provode u Općini Vrpolje,  

7. R a z l i č i t o. 

8. Prijedlog Odluke o maksimalnoj površini poljoprivrednog zemljišta u      

   vlasništvu RH, koja  se može prodati pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi, 

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje početne cijene za  

    prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, 



 Promjena redoslijeda točaka u predloženom dnevnom redu jednoglasno je prihvaćena 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 8. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

  

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 8. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 8. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 

 

TOČKA 2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Vrpolje 

 

 Ivan Pralas: U materijalima ste dobili Odluku o donošenju I Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja općine Vrpolje pa molim načelnicu za objašnjenje. 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili prijedlog Odluke o donošenju I Izmjena i 

dopuna PPUO Vrpolje, a koja je usklađena sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. 

Također napominjem da je dobivena Suglasnost Župana Brodsko-posavske županije na 

navedeni Plan, te predlažem i Općinskom vijeću da dadu svoje mišljenje pa ukoliko netko ima 

nekakvih pitanja izvolite ih postaviti. 

Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga po ovoj točki jednoglasno je donesen slijedeći  

 

ZAKLJUČAK: 

 

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Odluku o donošenju I Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje.  

 

TOČKA 3. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 

općine Vrpolje 

 

 Ivan Pralas: U materijalima ste dobili Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora 

na području općine Vrpolje pa molim načelnicu da pojasni navedeno. 

 Ankica Zmaić: Evo svi znate da nam se bliže izbori za Vijeća mjesnih odbora, želim 

napomenuti da su prije četiri godine bili zadnji točnije u mjesecu lipnju, a konstituirajuće 

sjednice bile su u mjesecu srpnju, pa je moj prijedlog da se izbori za VMO održe u mjesecu 

rujnu, odnosno sredinom mjeseca rujna. Smatram da ste ovu Odluku pročitali i ukoliko ima 

prijedloga, sugestija izvolite pitati, jer svaki prijedlog je dobro došao. 

 Jelena Turčić: Htjela sam reći da dosadašnje funkcioniranje VMO i nije baš djelovalo 

kako treba, da možda u budućnosti na prvu konstituirajuću sjednicu bude nazočna i načelnica 

ili evo sada zamjenik načelnice. To bi bio moj prijedlog da se malo povede računa o tome. 

 Ankica Zmaić: Ja sam bila na u sva tri naselja na konstituirajućim sjednicama i 

podijelila Poslovnike i da je bilo poziva došla bih i na neke sjednice. 

 Željko Vuković: Predlažem da ubuduće bude nazočan zamjenik na sjednicama vijeća 

mjesnih odbora. 

 Ankica Zmaić: I ja bih išla ali me nitko nije zvao. 

 Željko Lukačević: Pozdravljam sve nazočne i hvala što ste došli u ovakvom broju. 

Što se tiće sjednica VMO ja sam se nudio gosp. Bogdanoviću za dolazak , ali me on nije zvao. 

 Ankica Zmaić: Želim napomenuti da članovi Općinskog vijeća mogu biti na listi ali 

ne i u VMO, znači moraju izabrati ili u Općinskom vijeću ili u VMO. 



 Damir Funarić: Mislim da mogu biti članovi na obadva mjesta i u Općinskom vijeću 

i u VMO. 

 Ankica Zmiać: Ne, mogu biti članovi samo na jednom mjestu od zadnjih uputa prije 4 

godine, ali mi to nismo poštivali, te ćemo konkretno provjeriti kod nadležnih osoba. 

 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga po ovoj točki jednoglasno je donesena 

slijedeća  

O D L U K U 

o izboru članova 

vijeća mjesnih odbora 

na području općine Vrpolje 

 

 I  Opće odredbe 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuju se izbori članova vijeća mjesnih odbora 

na području općine Vrpolje sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica 

lokalne i područne (regionalne)samouprave. 

Članak 2. 

Članove vijeća mjesnih odbora biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godine života 

koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se tijelo provode izbori. 

Za člana vijeća mjesnog odbora može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin 

s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se 

tijelo provode izbori. 

Članak 3. 

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim 

glasovanjem na vrijeme od četiri (4) godine. 

Članovi vijeća počinju obnašati dužnost danom konstituiranja vijeća mjesnog odbora, 

odnosno izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora. 

Mandat člana vijeća traje do objave odluke Načelnika općine o raspisivanju izbora ili 

do objave odluke Načelnik o raspuštanju vijeća sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi. 

Mandat zamjeniku izabranom članu vijeća traje do isteka mandata vijeća mjesnog 

odbora izabranog na redovnim izborima. 

Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 

mandata vijeća izabranih na redovnim izborima. 

Članak 4. 

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje posebnom 

odlukom Načelnik općine u roku 30 dana od dana isteka mandata, kojom se utvrđuje točan 

datum izbora, a izbori se obvezno održavaju nedjeljom. 



Ukoliko je mandat prestao uslijed raspuštanja vijeća mjesnog 

odbora, prijevremeni izbori održat će se u roku 60 dana od dana 

raspuštanja vijeća mjesnog odbora. 

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći 

manje od 30 dana niti više od 60 dana. 

Kada je vijeće raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a 

prije njegovog održavanja, u tom se mjesnom odboru neće raspisati i održati prijevremeni 

izbori. 

Članak 5. 

Članu vijeća mjesnog odbora mandat prestaje prije isteka 

redovitog četverogodišnjeg mandata: 

-    ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke 

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeto, odnosno 

     ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke 

  - ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu 

     kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude 

  -    ako odjavi prebivalište s područja mjesnog odbora, danom odjave prebivališta 

  -    ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka 

  -    smrću. 

 Pisana ostavka člana vijeća mjesnog odbora treba biti zaprimljena najkasnije tri (3) 

dana prije zakazanog održavanja sjednice vijeća mjesnog odbora, a ista se podnosi 

predsjedniku vijeća. 

Članak 6. 

Članovi vijeća mjesnih odbora izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani 

kandidat sa stranačke liste s koje je izabran član, a kojeg odredi politička stranka koja je 

predlagatelj liste. 

 Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih 

stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s koalicijske liste s koje je izabran i član, a kojeg 

odredi politička stranka koja je predlagatelj liste. 

 Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na Koalicijskoj listi dviju ili više političkih 

stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s koalicijske liste s koje je izabran i član, a kojeg 

odredi politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao član vijeća mjesnog odbora kojem 

je prestao mandat. 

 Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje slijedeći 

neizabrani kandidat s nezavisne liste. 

II  Kandidiranje 

Članak 7. 

Liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora predlažu političke 

stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači. 

Političke stranke predlažu članove vijeća na način propisan 

svojim aktima. 

Dvije ili vise političkih stranaka mogu predložiti zajedničku koalicijsku listu 

za izbor članova vijeća mjesnog odbora.  Kod sastavljanja lista predlagatelj je dužan voditi 



računa o načelu ravnopravnosti spolova. Birači predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za 

pravovaljanost koje su dužni prikupiti potpise 10% birača upisanih u popis 

birača mjesnog odbora i svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednu kandidacijsku 

listu. 

Podnositelji nezavisne liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste. 

Članak 8. 
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i 

prezime birača, adresa prebivališta i broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja. 

 

Članak 9. 
Lista kandidata za izbor članova vijeća mjesnog odbora sadrži 

onoliko kandidata koliko se bira u vijeće mjesnog odbora. 

Liste kandidata moraju biti dostavljene Općinskom izbornom povjerenstvu 

najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora. 

Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno koalicije 

stranke koja je listu predložila, a navodi se i skraćeni naziv stranke. Ako je listu predložila 

skupina birača, njen naziv je «Nezavisna lista». 

Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi. 

U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena 

kandidata, nacionalnost, adrese prebivališta, broj osobne iskaznice i mjesto izdavanja 

iskaznice. Uz listu dostavljaju se i očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature 

ovjerene od strane Općinskog izbornog povjerenstva. 

Nezavisne liste moraju imati i obrazac s potpisom odgovarajućeg broja birača iz 

članka 7. ove Odluke. 

Članak 10. 
Općinsko izborno povjerenstvo sastavit će listu kandidata i zbirnu listu 

objaviti na oglasnim pločama Općinske uprave i na prikladnom mjestu u Mjesnom odboru, te 

po mogućnosti u nekom od javnih glasila u roku 48 sati od isteka roka pripisanog za 

kandidiranje i podnošenje kandidacijskih lista. 

Članak 11. 
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu abecednim redom 

punog naziva političke stranke ili koalicije stranaka i nezavisne liste. 

Ako je više stranaka predložilo koalicijsku kandidacijsku listu, ona će 

se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u 

prijedlogu. 

Članak 12. 

Predlagatelji kandidacijskih lista imaju pravo na predstavljanje 

svojih izbornih programa i izbornu promidžbu, koja počinje od dana objave zbirne  

kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora. 

 Cijeli dan prije održavanja izbora kao i na dan izbora do zaključno 19,00 sati 

zabranjena je svaka izborna promidžba i objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena 

rezultata izbora. 

 

III  Izbor članova Vijeća mjesnih odbora  



     Članak 13. 

 Općina Vrpolje ima 3 mjesna odbora. 
Broj članova vijeća mjesnog odbora utvrđen je Statutom općine i to:  

1. Trinaest (13) članova u mjesnom odboru Vrpolje 

2. Sedam (7) članova u mjesnom odboru Čajkovci 

3. Jedanaest (11) članova u mjesnom odboru Stari Perkovci  

 

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se proporcionalnom izbornom metodom u skladu sa 

Zakonom o izboru članova predstavničkih  tijela jedinica lokalne  i područne  (regionalne)  

samouprave. 

Birači,  koji  imaju  pravo  biranja,  biraju   na  temelju kandidacijskih lista sve članove Vijeća 

mjesnog odbora. 

 

Članak 14. 

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog 

broja 1. do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću 

mjesnog odbora. 

IV Tijela za provedbu izbora 

Članak 15. 

Tijela za provođenje izbora su Općinsko izborno povjerenstvo za izbor 

Vijeća mjesnih odbora i birački odbori. 

Općinsko izborno Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana, kojima se određuju 

zamjenici a koje imenuje Načelnik općine. 

Predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva mora biti diplomirani pravnik. 

Birački odbor ima predsjednika i dva člana, kojima se određuju zamjenici a koje 

imenuje Općinsko izborno povjerenstvo. 

 Općinsko izborno povjerenstvo, birački odbori i njihovi zamjenici imaju pravo na 

naknadu za svoj rad. 

 Kod izbora i predlaganja članova i zamjenika članova biračkih odbora treba voditi 

računa o rasporedu zastupljenosti političkih stranaka koje čine poziciju i opoziciju u 

Općinskom vijeću općine Vrpolje. 

Članak 16. 

Općinsko izborno povjerenstvo za izbor vijeća mjesnih odbora: 

- brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća mjesnih 

   odbora 

- propisuje i utvrđuje sadržaj obrazaca za provođenje izbora 

- imenuje članove biračkih odbora 

- daje upute za rad članovima biračkih odbora 

- određuje biračka mjesta i osigurava ostale tehničke pripreme za 

   provođenje izbora vijeća mjesnih odbora 

- na temelju pravovaljanosti prijedloga objavljuje liste kandidata i 

   sastavlja zbirnu listu 

- nadzire pravilnost izborne promidžbe – prikuplja i zbraja rezultate glasovanja 



- objavljuje rezultate izbora vijeća mjesnih odbora na području 

   mjesnog odbora 

- rješava o prigovorima na nepravilnosti u postupku kandidiranja i 

   izbora članova vijeća mjesnih odbora 

-   obavlja i druge poslove u skladu s ovom Odlukom i Zakonom. 

Članak 17. 

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi 

neposredne provedbe glasovanja i osiguravanja pravilnosti i tajnosti 

glasovanja. 

Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik, te dva člana i njihovi zamjenici. 

Općinsko izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika biračkog odbora, članove i njihove 

zamjenike najkasnije pet (5) dana prije održavanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora. 

Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne 

političke stranke i obvezni su pred Općinskim izbornim povjerenstvom potpisati izjavu o 

nestranačkoj pripadnosti pod materijalnom i kaznenom odgovornošću. 

Po jednog člana i zamjenike biračkog odbora određuje većinska politička stranka u 

Općinskom vijeću općine Vrpolje, a po jednog člana i zamjenike biračkog odbora određuju 

oporbene političke stranke sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća općine Vrpolje. 

Usuglašeni prijedlog za sastav biračkih odbora dat će političke stranke  ili koalicije 

zastupljene u Općinskom vijeću najkasnije osam (8) dana prije održavanja izbora za članove 

vijeća mjesnih odbora. 

Ako prijedlozi ne budu usuglašeni i u roku dostavljeni, Općinsko izborno povjerenstvo 

samostalno će odrediti članove i zamjenike biračkih odbora. 

V Provođenje izbora i glasovanje 

Članak 18. 

Glasovanje za izbor članova vijeća mjesnih odbora obavlja se na biračkim mjestima na 

području mjesnog odbora i traje neprekidno od sedam (7,00) do devetnaest (19,00) sati kada 

se biračka mjesta zatvaraju. 

Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi 

biračkog odbora ili njihovi zamjenici. 

Nitko ne smije doći na biračko mjesto naoružan. 

Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti se o održavanju reda i mira za vrijeme 

glasovanja, te je u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču da napusti biračko mjesto koji 

ometa red i mir ili onemogućava glasovanje drugima. Predsjednik biračkog odbora ovlašten je 

zatražiti i pomoć policije te je dužan o tome obavijestiti Općinsko izborno povjerenstvo. 

Birački odbor dužan je omogućiti glasanje i biračima koji zbog bilo kakve tjelesne 

mane ili je nepismen nije u mogućnosti samostalno glasovati kao i osobama koje zbog teže 

bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nisu u mogućnosti pristupiti biračkom mjestu i to na 



način kako je propisano Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave vodeći računa o tajnosti glasovanja. 

 

Članak 19. 

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem uz predočenje 

osobne iskaznice ili druge odgovarajuće identifikacijske isprave. 

Oblik i sadržaj glasačkog listića na temelju kandidacijskih lista i u skladu sa Zakonom 

određuje Općinsko izborno povjerenstvo. 

Članak 20. 
Glasuje se za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću, i to zaokruživanjem rednog 

broja ispred naziva kandidacijske liste. 

Članak 21. 

 Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za 

koju je kandidacijsku listu birač glasovao. 

Nevažeći glasački listić je: 

-  nepopunjeni glasački listić 

- listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je 

 listu birač glasovao 

-  listić na kojem je birač glasovao za dvije ili vise kandidacijskih lista. 

Članak 22. 

O cijelom postupku provođenja izbora, birački odbori dužni su se pridržavati uputa 

Općinskog izbornog povjerenstva i odredbi Zakona. 

Na postupak glasovanja i utvrđivanje rezultata .glasovanja od 

strane biračkih odbora primjenjuju se na odgovarajući način odredbe 

Zakona. 

Članak 23. 

Kada birački odbor utvrdi rezultate glasovanja na biračkom mjestu, popunjava 

Zapisnik o radu biračkog odbora i utvrđuje rezultate glasovanja. 

Zapisnik o radu biračkog odbora sa svim izbornim materijalom (popis birača, glasački listići i 

zapisnik) birački odbor dostavlja Općinskom povjerenstvu odmah, a najkasnije u roku 12 sati 

od sata zatvaranja birališta. 

 Zapisnik o radu biračkog odbora potpisuju svi članovi biračkog odbora. 

Članak 24. 

Općinsko izborno povjerenstvo vodi svoj zapisnik u koji obvezno unosi: 

- broj birača upisanih u popis birača, 

- broj  glasalih  i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim, 

- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista na području 

mjesnog odbora. 

 



Članak 25. 

Rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora utvrđuje 

Općinsko izborno povjerenstvo, na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima i 

o tome sačinjava zapisnik. 

 Općinsko izborno povjerenstvo obvezno je objaviti službene rezultate glasovanja na 

oglasnoj ploči Općine i po mogućnosti u tiskanom mediju koji je dostupan većini građana. 

VI Zaštita izbornog prava 

Članak 26. 

Ustavni sud Republike Hrvatske obavlja opći nadzor ustavnosti i 

zakonitosti izbora članova vijeća mjesnih odbora. 

Članak 27. 
Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja o izboru članova vijeća mjesnih 

odbora rješava Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora. 

Prigovore mogu podnijeti političke stranke koje su predložile 

listu kandidata, odnosno koalicijsku listu, kao i nositelji nezavisnih 

lista, u roku 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja 

na koju je stavljen prigovor. 

Članak 28. 
Nadležno Povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u 

roku 48 sati, od dana kada mu je dostavljen prigovor. 

Općinsko izborno povjerenstvo u postupku rješavanja o prigovoru primjenjuje 

odgovarajuće odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 

područne samouprave. 

 

VII  Troškovi provođenja izbora  

 

Članak 29. 
Sredstva za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora 

osiguravaju se u Proračunu Općine Vrpolje. 

 

VIII Prijelazne i završne odredbe 

Članak 30. 

Prva konstituirajuća sjednica novoizabranog Vijeća mjesnog odbora održat će se u 

roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora. 

Konstituirajuću sjednicu Vijeća sazvat će Načelnik općine ili osoba koju Načelnik 

ovlasti. 

Vijeće mjesnog odbora je konstituirano izborom predsjednika Vijeća mjesnog odbora. 

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, Općinski načelnik sazvat će novu 

sjednicu u roku 15 dana. 

 

 



Članak 31. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru članova vijeća 

mjesnih odbora (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/02.). 

Članak 32. 

Ova Oduka stupa na snagu danom objavljivanja  u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije". 

 

TOČKA 4.  Prijedlog Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Vrpolje 

 

 Ivan Pralas: U materijalima ste dobili Odluku o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Vrpolje pa molim načelnicu da pojasni navedeno. 

 Ankica Zmaić: Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi Općina je dužna 

donijeti Odluku o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje. U materijalima ste 

dobili navedenu Odluku u koja se sastoji od  Općih odredbi , Djelokruga jedinstvenog 

upravnog odjela, Unutarnje ustrojstvo i upravljanje, Službenici i namještenici, Nadzor, 

Sredstva za rad i Prijelaznih i završnih odredbi, pa ukoliko netko ima pitanja izvolite pitati 

uglavnom sve je usklađeno sa prethodno navedenim Zakonom. 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga po navedenoj točki jednoglasno je donesena 

slijedeća  

ODLUKA 

o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela  

Općine Vrpolje 

 

I. Opće odredbe 

Članak 1. 

      Ovom se Odlukom ustrojava Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje (u daljnjem tekstu: 

Jedinstveni upravni odjel) te se određuje njegov djelokrug. 

 

II. Djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela 

 

Članak 2. 

      Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove iz samoupravnog 

djelokruga općine koji se odnose na: 

 

- uredsko poslovanje: primanje i pregled pismena i drugih dokumenata; razvrstavanje, 

raspoređivanje i upisivanje pismena u odgovarajuće evidencije (očevidnike); dostava pismena 

u rad, otpremanje, razvođenje te čuvanje pismena u pismohrani; izlučivanje i predaja pismena 

nadležnom arhivu ili drugom nadležnom tijelu,  

 

- komunalno gospodarstvo: izrada nacrta programa održavanja komunalne infrastrukture i 

programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture; donošenje rješenja o 

komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu; izrada nacrta odluke o određivanju 

komunalnih djelatnosti koje će se obavljati dodjeljivanjem koncesije; obavljanje pripremnih 

radnji i provedba postupaka davanja koncesije; izrada nacrta ugovora o koncesiji; izrada 

nacrta odluke o komunalnom redu; donošenje rješenja u svrhu održavanja komunalnog reda; 

izrada nacrta odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju 

pisanog ugovora; izrada nacrta odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu 



pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda; izrada nacrta odluke o obvezatnom 

korištenju komunalne usluge održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz 

komunalnog otpada; izrada nacrta prethodne suglasnosti pri promjeni cijena komunalnih 

usluga i dr.,  

- stambeno gospodarstvo: izrada nacrta ugovora o najmu stanova; vođenje popisa stanova, 

najmodavaca, najmoprimaca i visine najamnine, 

- raspolaganje poljoprivrednim zemljištem: izrada nacrta programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem; pribavljanje dokumentacije potrebne za zakup i prodaju; 

određivanje početnih cijena za zakup i prodaju; izrada nacrta odluka o raspisivanju javnog 

natječaja za zakup i prodaju; izrada nacrta odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja; 

pribavljanje suglasnosti ministarstva poljoprivrede na odluke o odabiru; izrada nacrta ugovora 

o zakupu i prodaji; pribavljanje prethodnog mišljenja nadležnog državnog odvjetništva na 

nacrte ugovora o zakupu i prodaji; imenovanje povjerenstva za uvođenje u posjed; vođenje 

evidencije naplate kupoprodajne cijene i zakupnine, 

 

- javnu nabavu: izrada nacrta plana nabave za proračunsku godinu; izrada nacrta odluke o 

početku postupka javne nabave; objava poziva na nadmetanje u otvorenom i organičenom 

postupku javne nabave; objava poziva na otvoreni ili ograničeni natječaj; izrada i postupanje s 

dokumentacijom za nadmetanje i ponudama; sastavljanje upisnika o zaprimanju ponuda, 

zapisnika o otvaranju ponuda i zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda; izrada nacrta odluka o 

odabiru ili poništenju; provedba postupovnih radnji u vezi s izjavljivanjem žalbe; izrada 

izvješća o javnoj nabavi i dr. 

 

- socijalnu skrb: izrada nacrta programa socijalne skrbi i drugih općih akata kojima se 

ostvaruje pravo na jedan od oblika socijalne skrbi; donošenje rješenja o ostvarivanju prava na 

pomoć za podmirenje troškova stanovanja, rješenja o ostvarivanju prava na pomoć za ogrjev i 

rješenja o ostvarivanju prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta; vođenje evidencije i 

dokumentacije o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, kao i o 

drugim pravima iz socijalne skrbi utvrđenim općim aktima; izrada izvješća nadležnoj jedinici 

područne (regionalne) samouprave koja objedinjeno izvješće dostavlja ministarstvu 

nadležnom za poslove socijalne skrbi, 

 

- zdravstvo: izrada nacrta godišnjeg program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za 

područje općine, 

 

- prostorno uređenje: sudjelovanje u izradi izvješća o stanju u prostoru i postupku izrade i 

donošenja prostornog plana uređenja općine te provedbenih dokumenata prostornog uređenja 

(urbanistički i detaljni planovi uređenja); vođenje službene evidencije o postupku izrade i 

donošenja prostornog plana u kojoj se prema vremenskom redu evidentiraju svi dokumenti, 

koji su značajni u odnosu na zakonitost vođenja tog postupka, uključivo zahtjeve i smjernice, 

primjedbe i prijedloge te očitovanja nadležnih tijela i stajališta stručnih izrađivača; objava 

odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja u službenom glasilu; 

obavještavanje javnosti o izradi prostornog plana u dnevnom tisku, internet stranicama i na 

lokalno uobičajeni način, 

 

- financijsko poslovanje i upravljanje imovinom: priprema proračuna, godišnjih i 

polugodišnjih izvještaja o izvršenju proračuna; naplata prihoda i primitaka koji pripadaju 

općini kao jedinici lokalne samouprave; obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje 

poslovnih knjiga općine (dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige); vođenje evidencije - 

registra nekretnina u vlasništvu općine; poduzimanje potrebnih mjera sa svrhom uređivanja 



katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja nekretnina kao i druge mjere radi sređivanja i zaštite 

prava općine na nekretninama u njezinom vlasništvu, odnosno posjedu; provedba postupaka 

javnih natječaja za otuđenje ili drugi način raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine, 

izrada godišnjih i srednjoročnih (trogodišnjih) planova davanja koncesije; prijava ugovora o 

koncesiji u registar koncesija i prijava za upis promjena podataka iz ugovora o koncesiji, 

  

- protupožarnu i civilnu zaštitu: sudjelovanje u izradi i donošenju plana zaštite od požara na 

temelju procjene ugroženosti od požara, izrada nacrta odluke o potvrđivanju zapovjednika 

postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva i odluke o potvrđivanju godišnjih financijskih 

izvještaja vatrogasnih organizacija; izrada nacrta smjernica za ogranizaciju sustava zaštite i 

spašavanja na području općine; sudjelovanje u izradi nacrta procjene ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i plana zaštite i spašavanja stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara za općinu Vrpolje.  

 

      Jedinstveni upravni odjel obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost 

posebnim zakonom, Statutom i drugim općim aktima Općine Vrpolje. 

      Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove državne uprave prenijetih na jedinice lokalne 

samouprave. 

 

III. Unutarnje ustrojstvo i upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom 

 

Članak 3. 

      Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuju se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog 

odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, 

broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela u skladu sa 

Statutom i općim aktima Općine Vrpolje. 

      Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela donosi Općinski načelnik. 

 

Članak 4. 

      Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja 

imenuje Općinski načelnik. 

 

IV Službenici i namještenici 

 

Članak 5. 

      Poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici. 

      Službenici su osobe koje u Jedinstvenom upravnom odjelu kao redovito zanimanje 

obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga općine i poslove državne uprave povjerene 

Općini. 

      Službenici su i osobe koje u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju opće, 

administrativne, financijsko-planske, materijalno-financijske, računovodstvene, informatičke i 

druge stručne poslove. 

      Namještenici su osobe koje u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju pomoćno-tehničke 

i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova 

iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

V. Nadzor 

Članak 6. 

      Općinski načelnik obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela. 

 



VI. Sredstva za rad 

 

Članak 7. 

      Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine Vrpolje. 

 

VII. Prijelazne i završne odredbe 

 

Članak 8. 

      Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu Općinske uprave 

općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 2/94). 

 

Članak 9. 

      Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“  

  

TOČKA 5. Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće načelnika i  

zamjenika načelnika Općine Vrpolje 

 

Ivan Pralas: U materijalima ste dobili Odluku o osnovici i koeficijentima za obračun 

plaće načelnika i zamjenika načelnika Općine Vrpolje pa molim načelnicu da pojasni 

navedeno. 

Ankica Zmaić: Temeljem Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi i 

Statuta Općine Vrpolje Općinsko vijeće treba donijeti Odluku o osnovici i koeficijentima za 

obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika koju ste dobili u materijalima. Ja kao načelnica 

sada imam plaću oko 8.000,00 kuna, a zamjenik ima oko 5.400,00 kuna plaću. Navedeni 

koeficijenti su usklađeni sa sadašnjim iznosom plaća, nismo povećavali neto plaće iako je 

zakonodavac omogućio povećanje, ali smatram da u ovo krizno vrijeme recesije ne treba 

podizati plaću, a u bolja vremena treba razmotriti makar plaću zamjenika načelnika. Ukoliko 

netko ima pitanja molim da ih postavite. 

Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga po navedenoj točki jednoglasno je donesena 

slijedeća  
O D L U K A 

O OSNOVICI I KOEFICIJENTIMA 

ZA OBRAČUN PLAĆE NAČELNIKA I  

ZAMJENIKA NAČELNIKA OPĆINE VRPOLJE 

 

Članak 1. 

      Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijenti za obračun plaće načelnika i zamjenika 

načelnika Općine Vrpolje kad ovu dužnost obavljaju profesionalno, odnosno naknada kad tu dužnost 

obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

Članak 2. 

      U odredbama ove Odluke riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li 

korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod. 

 

Članak 3. 

      Plaću dužnosnika iz članka 1. ove odluke koji dužnost obavljaju profesionalno čini umnožak 

koeficijenta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, 

ukupno najviše za 20%. 

      Osnovica za obračun plaće iz prethodnog stavka utvrđuje se u visini osnovice za izračun plaće 

državnih dužnosnika koja iznosi 4.630,14 kuna bruto. 

 



Članak 4. 

      Dužnosnicima iz članka 1. ove Odluke koji dužnost obavljaju profesionalno utvrđuju se sljedeći 

koeficijent za obračun plaće: 

 

1. Načelnik - 2,54 

2. Zamjenik načelnika - 1,66 

 

      Načelniku koji tu dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuje se naknada za rad u 

visini od 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće načelnika koji dužnost obavlja profesionalno i 

osnovice za izračun plaće iz članka 3. stavka 2. ove odluke. 

      Zamjeniku načelnika koji tu dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuje se naknada za 

rad u visini od 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće zamjenika načelnika koji dužnost obavlja 

profesionalno i osnovice za izračun plaće iz članka 3. stavka 2. ove odluke. 

 

Članak 5. 

      Načelnik i zamjenik načelnika, u slučaju kada dužnost obavljaju profesionalno, ostvaruju i druga 

materijalna prava iz radnog odnosa u visini i na način kao i službenici i namještenici Jedinstvenog 

upravnog odjela općine Vrpolje ako ta prava nisu isključena posebnim zakonom. 

 

Članak 6. 

      Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

Članak 7. 

      Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje važiti Pravilnik o plaćama dužnosnika i službenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 3/08.). 

 

TOČKA 6. Informacije o aktivnostima koje se provode u Općini Vrpolje 

 

 Ivan Pralas je dao riječ Ankici Zmaić da informira nazočne o provedenim  

aktivnostima u Općini Vrpolje. 

 Ankica Zmaić je informirala i upoznala nazočne sa aktivnostima koje su se provodile  

na području općine Vrpolje kako slijedi: 

 - U županiji sam bila na sastanku za poljoprivredu i na tom sastanku je predloženo da 

se ide na raspisivanje natječaja, znači pripremiti dokumentaciju za natječaj što i slijedi dalje 

prema točkama dnevnog reda. Također je bilo rečeno da natječaj za koncesiju provodi 

Ministarstvo i traženo je da se krene sa raspisivanjem. Mi evo već na večerašnjoj sjednici 

nastavljamo sa donošenjem potrebitih akata za navedeno. 

 - Bila sam U Ministarstvu regionalnog razvoja kod gosp. Pankretića po pitanju 

ambulante u Starim Perkovcima i nogostupa u Vrpolju i obećao je da će se krenuti sa 

natječajima u 6. mjesecu za ambulantu, a potom za nogostupe 

 - Također sam bila u Ministarstvu školstva po pitanju srednje škole u Vrpolju, 

prijedlog Županijske skupštine je da to bude na istoku, ali ne znamo da li je to u Vrpolju ili u 

Sl. Šamcu. Ministarstvo podržava Vrpolje jer ima bolji geografski položaj i sve druge 

prednosti i znači i ovdje nastavljamo sa prikupljanjem dokumentacije i potrebnim 

argumentima 

 - Pitanje kružnog toka u Vrpolju posjetila sam Hrvatske ceste u Zagrebu i informirana 

da bi natječaj trebao biti raspisan prije godišnjih odmora 

 - Potpisala sam Ugovor za dječji vrtić u Vrpolju za što smo već ishodili Lokacijsku 

dozvolu 

 - Dobivena je Lokacijska dozvole za staru školu u Čajkovcima 

 - Provedena je javna nabava za javnu rasvjetu u Starim Perkovcima , pa će evo Željko 

o tome više informirati jer je istu i provodio 



 Željko Lukačević: Ove godine donesen je Plan javne nabave gdje je navedena i javna 

rasvjeta u Starim Perkovcima. Najpovoljnija je ponuda Elektroinstalateramontera Ivana 

Safundžić iz Sibinja sa iznosom 332.000,00 kuna sa PDV-om. Također je bila javna nabava 

za Mrtvačnicu u Starim Perkovcima, gdje je najpovljnija ponuda ponuđača Vukojević-gradnje 

iz Slavonskog Broda s iznosom 169.000,00 kuna sa PDV-om. Javan nabava je provedena za 

III fazu izgradnje. 

 - Kanalizacija – nastavljeni su radovi, trenutno je izvođenje radova u Radićevoj ulici  

 - U posjeti Općini je bio vatrogasni inspektor koji je utvrdio da je sve po Zakonu, a što 

se tiće plaćanja vatrogasnoj zajednici čak je i preplaćeno 

 - U Čajkovcima je u tijeku izgradnja garaže za DVD Čajkovci itd. 

 

TOČKA 7.  R a z l i č i t o 

 

 Drago Marić: Molim informaciju o vodi jer je u Čajkovcima grozna voda, treba 

promijeniti filter, nazvati Đakovački vodovod jer mještani negoduju čak govore da neće platiti 

vodu 

 Damir Funarić: Vidim ovdje da ja na prošloj sjednici donesena odluka o Izvješću 

komisije za imovinu Općine i kaže da se može izvršiti uvid tko želi,  pa me zanima dali se 

može dobiti popis imovine na uvid ? 

 Ankica Zmaić: Da, gospodine Funarić možete izvršiti uvid, dođite slobodno 

 Dražen Maršić: Znam da je bila cijela halabuka oko parkirališta na igralištu pa evo 

sad su ovi što rade kanalizaciju otišli, a parkiralište nije riješeno, a u nedjelju će nam doći 50-

tak auta. 

 Tomislav Šimundić: Ja sam rekao Željku da je trebalo nasuti 2-3 kamiona  

 Željko Lukačević: Oni su obećali da će to riješiti  

 Jelena Turčić: Evo ja sam donijela primjerak školskog lista, svima ću podijeliti i 

nadam se da će vam se svidjeti jer to su stvarno učenici izrađivali znači to je baš njihov rad, a 

Općina je sudjelovala u sufinanciranju odnosno tiskanju navedenog u iznosu 6.000,00 kuna. 

 

 Nakon ove točke odnosno u 21,00 sat sjednici su se priključili kako je najavljeno 

dopisom predstavnici UHDDR-a iz Čajkovaca u sastavu: Petar Stepić, Šarčević Ivan, Stjepan 

Krnjaković, Velimir Dumenčić, upozoreni su da na sjednici po Statutu mogu biti samo 

promatrači i ne smiju ometati rad Vijeća od strane predsjednika Vijeća gosp. Ivana Pralas. 

  

TOČKA 8. Prijedlog Odluke o maksimalnoj površini poljoprivrednog zemljišta u      

     vlasništvu RH, koja  se može prodati pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi 

 

Ivan Pralas: U materijalima ste dobili Odluku o maksimalnoj površini 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, koja se može prodati pojedinoj fizičkoj ili pravnoj 

osobi pa molim načelnicu da ju pojasni 

Ankica Zmaić: Temeljem zakon o poljoprivrednom zemljištu a sukladno Odluci o 

maksimalnoj površini poljoprivrednog zemljišta RH usklađujemo se s njom i ubacujemo 

članak 2. koji glasi: 

U maksimalnu površinu iz članka 1. ove Odluke uračunavaju se sve površine 

poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba kupila po ranije 

provedenim natječajima od Republika Hrvatske. 

Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga po ovoj točki Općinsko vijeće jednoglasno je 

donijelo slijedeću 

 

 



O D L U K U 

o maskimalnoj površini poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH koja se može  

prodati pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuje se maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje koja se može prodati pojedinoj 

fizičkoj ili pravnoj osobi iznosi 37 ha. 

 

Članak 2. 

 U maksimalnu površinu iz članka 1. ove Odluke uračunavaju se sve površine 

poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba kupila po ranije 

provedenim natječajima od Republika Hrvatske. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije». 

 

TOČKA 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje početne ¸

  cijene za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

 

 Ivan Pralas: U materijalima ste dobili Rješenja o imenovanju Povjerenstva za 

utvrđivanje početne¸ cijene za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, pa 

molim načelnicu za objašnjenje navedenog 

Ankica Zmaić: temeljem Zakona i Pravilnika o početnoj cijeni predlažem Rješenje 

odnosno donošenje da se u povjerenstvo imenuju: 

1. Ružica Domazet, dipl.iur. – predsjednik 

2. Ferdo Marić, geodet - član 

3. Jasna Kladarić, dipl.ing.agr. – član 

 

Početna cijena je 10.717,00 za prodaju čestica na području Općine Vrpolje, a prvi 

slučaj je konkretno u Čajkovcima . 

Damir Funarić: Na našem području ima dijelova koji su meliorirani 80-tih godina 

tako da je izašao rok, pa molim da se to uzme u obzir da na tim dijelovima ne uvećava za 

10%. 

Ankica Zmaić: Komisija za to i postoji pa će oni utvrditi prema Zakonu što i kako, 

ustvari zato se i imenuju ta povjerenstva. 

 

Obzirom da nije više bilo pitanja i prijedloga od strane vijećnika Općinsko vijeće je 

jednoglasno donijelo slijedeće 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje 

 početne cijene za natječaj za prodaju i zakup  

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

 

Članak 1. 

 U Povjerenstvo za utvrđivanje početne cijene za prodaju i zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH na području općine Vrpolje imenuje se: 

 



 1) Ružica Domazet, dipl. iur, predsjednik 

 2) Ferdo Marić, geodet, član 

 3) Jasna Kladarić, dipl. ing. agr., član 

 

Članak 2. 

 Povjerenstvo će utvrditi početne cijene za natječaj za prodaju ili zakup  

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Vrpolje prema vrijednostima iz 

Pravilnika o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na natječaju za prodaju 

i zakup, početnoj visini naknade na natječaju za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake i 

sukladno članku 3. i 4. ovog Pravilnika. 

 

Članak 3. 

 Povjerenstvo će sastaviti zapisnik o utvrđivanju početne cijene za natječaj za prodaju 

ili zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Vrpolje za katastarske 

čestice koje su predviđene za natječaj. 

 

Članak 4. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom vjesniku  

Brodsko-posavske županije» 

 

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik Općinskog vijeća Ivan Pralas 

zaključio je sjednicu u 21,30 sati. 

 

 

 Zapisničar:      Predsjednik Općinskog vijeća: 

          Nada Funarić       Ivan Pralas  


