
Z A P I S N I K 

 O radu 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 11. travnja 2022. 

godine s početkom rada u 20,30 sati u prostorijama općinske uprave. 

 Sjednici sudjelovali: Tomislav Šimundić, Pavo Ančić, Katica Funarić, Željko 

Vuković, Željka Orešković, Ela Čančar, Goran Dragun, Ivana Vukoja, Mihajla Šunić, Marin 

Kulaš, Jozo Marković i Marija Ćorluka 

 Opravdao izostanak: Željko Kucjenić 

 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, Željko Lukačević, Andrej Mandarić  

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić, 

pozdravlja sve vijećnike koji su prisutni na 10. sjednici Općinskog vijeća i predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D:  

1. Usvajanje Zapisnika o radu 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Statuta Općine Vrpolje, 

3. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina Općine Vrpolje i fizičke osobe,  

4. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije 

prikupljanja i odvoza komunalnog otada na području Općine Vrpolje, 

5. Prijedlog Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Općine 

Vrpolje, 

6. Prijedlog Rješenja o izmjeni  i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova 

Odbora za društvene djelatnosti Općine Vrpolje, 

7. Prijedlog Rješenja o izmjeni  i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova 

Odbora za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo Općine Vrpolje, 

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrpolje za 2021. godinu, 

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čajkovci za 2021. godinu, 

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Perkovci za 2021. godinu, 

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju 

Vatrogasne zajednice Općine Vrpolje za 2021. godinu, 

12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju 

Hrvatskog Crvenog križa,  Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod za 

2021. godinu, 

13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinske načelnice Općine Vrpolje 

za razdoblje srpanj - prosinac 2021. godine, 

14. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 

15. R a z l i č i t o. 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Točka 1. Usvajanje Zapisnika o radu 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje  

 Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnike o radu 9. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Vrpolje jednoglasno su doneseni sljedeći zaključak: 



Zaključak: 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 9. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Vrpolje. 

Točka 2.  Prijedlog Statuta Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Sve Vas skupa toplo pozdravljam evo dobili ste u materijalima 

prijedlog Statuta. Sukladno zakonskim propisima smo mi imali savjetovanje s javnošću 

vezano za Statut objavljen trideset dana i više i nitko nije imao nikakvih primjedbi, dao svoje 

mišljenje ili prigovor na predloženi nacrt Statuta. Vi znate da smo mi Statut donijeli još 2009. 

godine i onda smo imali 5 izmjena Statuta, a zadnja je bila prošle godine a vezano za izmjene 

i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj, regionalnoj samoupravi koja je stupila na snagu 

1.01. 2021. godine tako da smo mi prošle godine imali naš Statut peti puta izmijenjen i bio 

objavljen u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije broj 8/21. Tu smo stavili 

obrazloženje da odbor za Statut i Poslovnik predloži pročišćeni tekst Statuta, međutim kako 

je i Zakonom propisano da i načelnik može predložiti novi Statut pa sam zajedno sa 

pročelnikom krenula u izradu nacrta novog Statuta. Ovdje je sada sa svim tim novim 

izmjenama Zakona o lokalno i područnoj, regionalnoj samoupravi određene izmjene koje su 

stavljene sada u ovaj naš novi Statut koji sadrži sve odredbe i propise koji su usklađeni sa 

ovim novim Zakonom o lokalnoj i područnoj, regionalnoj samoupravi. 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga od strane Općinskog vijeća jednoglasno je 

donesen sljedeći 

STATUT 

OPĆINE VRPOLJE 
 

 

I.  OPĆE ODREDBE 

Članak  1. 

Ovim Statutom  podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug Općine Vrpolje, njena obilježja, javna 

priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Vrpolje, način obavljanja poslova, oblici 

neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz 

samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim 

jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje 

prava i obveza Općine Vrpolje. 

Izrazi u ovome Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. 

Članak 2. 

Općina Vrpolje  je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima 

županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 

Općina Vrpolje obuhvaća područja naselja: Vrpolje, Čajkovci i Stari Perkovci.  

Granice područja Općine  Vrpolje  idu katastarskim granicama  rubnih naselja koja se nalaze unutar 

područja. 

Granice Općine Vrpolje mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom  zakonom. 

Naziv, područje i sjedište Općine Vrpolje  određeni su  zakonom. 

Članak 3. 

Općina Vrpolje  je pravna osoba. 

Sjedište Općine Vrpolje  je u Vrpolju , Trg dr. Franje Tuđmana 1. 

Tijela i upravna tijela općine Vrpolje imaju pečate. 

 

II. OBILJEŽJA OPĆINE VRPOLJE 

Članak 4. 



Općina Vrpolje  ima grb i zastavu. 

Grb Općine Vrpolje je u obliku štita, tamno plave boje na kojem se nalazi zlatni žuti- žir između 

unakrst  položena dva zlatno žuta  klasa pšenice. 

Zastava Općine Vrpolje je jednobojna, svjetlo plave boje, a u sredini zastave na sjecištu dijagonala 

smješten je grb Općine Vrpolje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2.  

Grb i zastava koriste se na način  kojim se ističe tradicija  i dostojanstvo Općine Vrpolje. 

   

Obilježjima iz stavka 1-3. ovog članka predstavlja se Općina Vrpolje  i izražava pripadnost Općini 

Vrpolje . 

Način uporabe i zaštita obilježja Općine Vrpolje  utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog 

načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Članak 5. 

Dan Općine Vrpolje  je 24. lipnja , koji se svečano slavi kao općinski blagdan. 

  

III. JAVNA PRIZNANJA 

Članak 6. 

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za 

razvitak i ugled Općine Vrpolje, a posebno za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, 

znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, sporta, zdravstva i drugih javnih  

djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene. 

 

Članak 7. 

Javna priznanja Općine Vrpolje su: 

1. Počasni građanin Općine Vrpolje  

2. Nagrada Općine Vrpolje za životno djelo 

3. Nagrada Općine Vrpolje  

4. Zahvalnica Općine Vrpolje. 

Članak 8. 

Uvjete za dodjelu  javnih priznanja , njihov izgled i oblik , kriterije i postupak njihove dodjele te tijela 

koja provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE 

     (REGIONALNE)  SAMOUPRAVE 

Članak 9. 

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvoja, Općina 

Vrpolje uspostavlja i održava suradnju  s drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i 

inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima. 

 

  Općina Vrpolje može sa drugim jedinicama lokalne samouprave obavljanje pojedinih 

poslova iz svog samoupravnog djelokruga organizirati zajednički , osobito u svrhu pripreme 

projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije. 
Članak 10. 

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, 

povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da 

postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.  

Kriteriji za uspostavljanje suradnje te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom 

Općinskog vijeća. 

Sporazum  o suradnji Općine Vrpolje  i općine ili grada druge države objavljuje se u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

Članak 11. 

Općina Vrpolje u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini Brodsko-posavske županije, 

te zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koji se neposredno odnose na Općinu, daje 

inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu. 

   



  Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Općine Vrpolje mogu podnositi 

Općinsko vijeće i Općinski načelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno putem članova 

predstavničkog tijela i zastupnika u Hrvatskom saboru. 

 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 

Članak 12. 

Općina Vrpolje samostalna je  u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s 

Ustavom Republike Hrvatske , zakonima i ovim Statutom te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i 

akata tijela Općine Vrpolje. 

Članak 13. 

Općina Vrpolje  u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno 

ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni  državnim tijelima i to osobito 

poslove koji 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 sport, 

- zaštitu potrošača, 

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, 

- promet na svom području , 

- održavanje nerazvrstanih cesta i 

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

 

Općina Vrpolje  obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se 

uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. 

 

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog 

načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Članak 14. 

Općina Vrpolje  može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovog Statuta zajednički 

s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem 

zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili 

zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom. 

 

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće,  

temeljem koje Općinski načelnik zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se 

uređuju  međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova. 

 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje,  može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog 

djelokruga Općine Vrpolje, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica 

lokalne samouprave prenijeti na  Brodsko-posavsku  županiju, u skladu sa njezinim  Statutom. 

Članak 15. 

Općina Vrpolje u okviru samoupravnog djelokruga:  

- raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Općine Vrpolje, 

- promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja 

   prirodnih i prostornih mogućnosti, 

- vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u području predškolskog uzrasta, odgoja i  

   osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i sporta, 

- osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenja i zaštitu 

   prirodnog okoliša, 



- obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničke aktivnosti i korištenja prostora u  

  vlasništvu općine, 

- osigurava uvjete za održivi razvitak komunalne djelatnosti, 

- vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima, 

- organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti, 

- osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i  

  drugih interesa i potreba stanovništva, 

- obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini Vrpolje 

- potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno  

  ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi, 

- potiče aktivnosti udruga građana,  

- promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa, 

- osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu, 

- osigurava uvjete za zaštitu potrošača, 

- donosi Proračun Općine Vrpolje, 

- obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj vezi s interesima općinske zajednice  

  za njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak. 

Poslovi iz stavka 1. ovog članka podrobnije se utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela Općine 

Vrpolje u skladu sa zakonima. 

 

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU  

 

Članak 16. 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora 

građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 

Članak 17. 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg 

akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i 

ovim Statutom.   

Na temelju odredaba zakona i Statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna 

trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača u jedinici za koju se 

traži raspisivanje referenduma, a u Općini i većina vijeća mjesnih odbora, na području općine. 

 Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, 

odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik te ako je raspisivanje 

referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, na području općine, Općinsko vijeće dužno je 

izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju 

referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi 

se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.  

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini Vrpolje, 

predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave 

nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja 

prijedloga. Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku 

od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog 

podnesen od potrebnog broja birača u Općini Vrpolje i je li referendumsko pitanje sukladno 

odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako tijelo državne uprave 

nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko 

vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela državne 

uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti spor 

pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. 

  Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.  

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području općine i upisani 

su u popis birača.  

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na 

savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.  



Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje 

provedba referenduma.  

Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se odredbe članka 79. do 

82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

Članak  18. 

  Osim slučajeva propisanih prethodnim člankom 17. ovog Statuta , referendum se može 

raspisati i radi opoziva Općinskog načelnika, ako raspisivanje referenduma predloži : 

               -20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Vrpolje  

               -2/3 članova Općinskog vijeća  

  Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime, 

prezime ,adresu prebivališta i OIB)i vlastoručni potpis birača.  

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača upisanih u popis 

birača Općine Vrpolje, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv Općinskog načelnika, 

sukladno zakonskim odredbama. 

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 30 

dana od dana zaprimanja prijedloga tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 

(regionalnu ) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u 

Općini Vrpolje.  

Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)samoupravu u roku od 60 dana 

od dostave utvrdi ispravnost podnesenog prijedloga, Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od 

30 dana od dana zaprimanja odluke tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu. 

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 

odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog načelnika, Općinsko vijeće donosi 

dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.  

Odluka o opozivu Općinskog načelnika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina 

birača koji su glasovali , uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u 

popis birača Općine Vrpolje. 

 Referendum za opoziv Općinskog načelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od 

održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju 

redovni izbori za općinskog načelnika. 

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i Zakona 

kojim se uređuje provedba referenduma. 

 

Članak 19. 

Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se 

raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o 

kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, 

referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati te dan 

održavanja referenduma. 

Članak 20. 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Vrpolje , 

odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača. 

 

Članak 21. 

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 17. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko 

vijeće. 

 

Članak 22. 

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti 

općih akata, kojeg provodi tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu.  

 

Članak 23. 



  Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i 

prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine Vrpolje te raspravljanja o potrebama i interesima 

građana od lokalnog značaja, a u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini 

zasebnu cjelinu. 

 

Članak 24. 

Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće i Općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja 

građana o pitanjima od značaja za Općinu Vrpolje. 

 Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili Općinski načelnik , zborovi građana 

sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja Općine Vrpolje, pojedina naselja ili dijelove naselja 

na području Općine, a mogu se sazvati i cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini 

zasebnu cjelinu. 

 Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem , osim ako se na zboru većinom glasova 

prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju. 

 Mišljenje dobiveno do zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za 

Općinsko vijeće i Općinskog načelnika. Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje 

se općim aktom Općine Vrpolje u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. 

 

Članak 25. 

Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog 

pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine 

Vrpolje od lokalnog značenja u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga 

potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini Vrpolje te dati odgovor 

podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. 

 Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u 

skladu s tehničkim mogućnostima Općine Vrpolje. 

 Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuje se općim 

aktom Općine Vrpolje u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 

Članak 26. 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Vrpolje, kao i 

na rad njenih upravnih tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi 

ostvarivanja  svojih prava i interesa  ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti. 

Na podnesene predstavke  i  pritužbe  Općinski načelnik , odnosno pročelnik upravnog odijela dužan 

je odgovoriti u roku od 30 dana od dana  podnošenja predstavke, odnosno pritužbe. 

Općina Vrpolje je dužna u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i 

druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (uspostaviti knjigu predstavki i pritužbi, postaviti 

sandučić za predstavke i pritužbe), omogućiti neposredno  komuniciranje s Općinskim načelnikom ili 

pročelnikom upravnog odjela ili sredstvima elektroničke komunikacije.   

 

VII. TIJELA OPĆINE VRPOLJE 

 

Članak 27. 

Tijela Općine Vrpolje   su:  Općinsko vijeće i Općinski načelnik.   

  

1. OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Članak 28. 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine Vrpolje i tijelo lokalne samouprave koje 

donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, 

zakonom i ovim Statutom. 

Članak 29. 

Općinsko vijeće ima 13 vijećnika izabranih na način određen zakonom.    



 

Članak 30. 

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz 

samoupravnog djelokruga , poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 

djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinskog 

načelnika. 

Ukoliko se na način propisan stavkom 1. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i 

zadaće obavlja Općinsko vijeće. 

Članak 31. 

Općinsko vijeće: 

- donosi Statut Općine Vrpolje, 

- donosi Poslovnik o radu Općinskog Vijeća , 

- donosi Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu  

               Općine Vrpolje, 

- donosi Proračun i Odluku o izvršenju Proračuna, 

- donosi Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna, 

- donosi Odluku o privremenom financiranju, 

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom      

   imovinom većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 2. članka 48. Zakona o lokalnoj i   

   područnoj (regionalnoj) samoupravi, 
- donosi Programe javnih potreba, 

-  donosi Odluku o promjeni granice Općine Vrpolje, 

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi, 

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje  

   gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općinu Vrpolje,  

- daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju  

   nije drugačije propisano, 

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne   

   samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom, 

- raspisuje lokalni referendum, 

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,   

- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća, 

- odlučuje o pokroviteljstvu, 

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna  

  priznanja,  

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama  

  Općinskog vijeća, 

             - odlučuje o davanju koncesija, 

             - odlučuje stjecaju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim   

               društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije  

               riješeno, 

             - odlučuje o prijenosu  i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom i    

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim  

  aktima. 

Članak 32. 

  Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih 

članova.  

Statut, proračun (njegove izmjene i dopune), godišnji izvještaj o izvršenju proračuna , odluku o 

raspisivanju referenduma i odluku o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se 

većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 

Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog načelnika koji je predložilo 2/3članova 

Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog 

vijeća. 

 



Članak 33. 

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog 

vijeća  preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne sportske ili druge manifestacije od 

značaja za Općinu Vrpolje . O preuzetom pokroviteljstvu  predsjednik obavještava Općinsko vijeće na 

prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća. 

  

Članak 34. 

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva (2) potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih 

članova Općinsko vijeća.  

Potpredsjednici se u pravilu biraju sukladno strukturi  Općinskog vijeća. 

Funkcija predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća je počasna  i za to obnašatelji funkcije ne 

primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci 

Općinskog vijeća.  

 

Članak 35. 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

- zastupa Općinsko vijeće 

- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,  

- predlaže dnevni red Općinskog vijeća, 

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, 

- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,  

- održava red na sjednici Općinskog vijeća, 

- usklađuje rad radnih tijela, 

- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće, 

- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, 

- brine se o zaštiti prava vijećnika, 

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća. 

 

 

Članak 36. 

  Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne 

trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.  

 

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na 

obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati Općinski 

načelnik, u roku od 8 dana.  

 

Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga članka, sjednicu može sazvati na obrazloženi zahtjev 

najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu.  

 

Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 1., 2. i 3. ovog članka mora se održati 

u roku od 15 dana od dana sazivanja.  

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti 

ništavima. 

 

Članak 37. 

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Općinskog vijeća, zamjenjuje ga jedan od 

potpredsjednika Općinskog vijeća. 

Potpredsjednici Općinskog vijeća obavljaju poslove iz djelokruga predsjednika koje im predsjednik 

povjeri.    

 

Članak 38. 

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu 

odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake 



četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori , odnosno do dana stupanja 

na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno zakonskim 

odredbama.  

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 

mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine 

sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu 

odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno zakonskim 

odredbama. 

 Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću. 

  Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu u skladu sa posebnom odlukom Općinskog 

vijeća. 

  Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 

Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.  

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 

 

Članak 39. 

Naknada iz članka 38. stavka 4. može se odrediti za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima 

Općinskog vijeća, a određuje se u neto iznosu po članu Općinskog vijeća tako da ukupna godišnja 

neto naknada po članu Općinskog vijeća ne smije iznositi više od 6.000,00 kuna. 

Naknada za predsjednika Općinskog vijeća može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za 

potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade utvrđene stavkom 1. ovoga 

članka. 

 

Članak 40. 

Članu Općinskog vijeća Općine Vrpolje mandat prestaje u sljedećim slučajevima:  

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi 

propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, 

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom 

pravomoćnosti sudske odluke, 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora u 

trajanju od najmanje šest mjeseci ili mu je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili 

uvjetnom osudom, danom pravomoćnosti presude osim za kaznena djela iz članka 13. 

stavka 3. Zakona o lokalnim izborima, 

- danom odjave prebivališta s područja Općine Vrpolje, 

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno 

odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, 

- smrću.  

 

    Pisana ostavka člana Općinskog vijeća podnesena na način propisan stavkom 1. podstavkom 

1. ovog članka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice 

Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste.         

Ostavka podnesena suprotno stavku 1. podstavku 1. i stavku 2. ovog članka ne proizvodi pravni 

učinak.  

Članu Općinskog vijeća kojem prestaje hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin članice Europske 

unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. podstavka 5. ovoga članka.    

 

Članak 41. 

Članovi Općinskog vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu Općinskog vijeća 

mandat miruje zbog nespojive dužnosti ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.  

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako 

podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka 

obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog 

zahtjeva. 

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata. 

 



Članak 42. 

Članovi Općinskog vijeća imaju prava i dužnosti: 

- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća, 

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, 

- Predlagati Općinskom vijeću  donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi     

               amandmane na prijedloge akata Općinskog vijeća, 

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća, 

- postavljati pitanja Općinskom načelniku i pročelniku upravnog odjela i tražiti razmatranje  

               pojedinih pitanja iz samoupravnog djelokruga, 

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim  

  tijelima kojih je član i glasovati, 

- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti od tijela Općine te u svezi  s tim  

  koristiti njihove stručne i tehničke usluge. 

 

Članovi Općinskog vijeća ne mogu biti pozvani na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene 

riječi, niti za glasovanje na sjednicama Općinskog vijeća. 

Članovi Općinskog vijeća dužni su  čuvati tajnost podataka koji su kao „tajni“ određeni u skladu s 

pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća. 

Članovi Općinskog vijeća imaju i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i 

Poslovnika Općinskog vijeća.  

 

Članak 43. 

  Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u 

slučajevima predviđenim posebnim zakonom i općim aktima Općine Vrpolje. 

Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje Općinski načelnik.  

 Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se u 

skladu s Poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno. 

 Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazvati i elektroničkim putem. 

 U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje 

koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni 

poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja 

posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.  

Članak 44. 

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 

sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova Općinskog vijeća, ostvarivanje prava i 

dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, 

način i postupak donošenja akata Općinskog vijeću, postupak izbora i razrješenja, glasovanje i 

vođenja zapisnika, održavanje reda na sjednici, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja 

od značaja za rad Općinskog vijeća. 

 

1.1.  RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Članak 45. 

Radna tijela Općinskog vijeća su: 

- Komisija za izbor i imenovanja 

- Odbor za Statut i Poslovnik 

- Mandatna komisija 

- Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

- Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja. 

 

Članak 46. 

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže: 

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 

- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća, 

- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama  

- Općinskog vijeća. 



 

Članak 47. 

Odbor za Statut i Poslovnik: 

- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća, 

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća, 

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu  

- njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom te u pogledu njihove pravne obrade i 

o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću, 

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom. 

 

Članak 48. 

Mandatna komisija: 

- na Konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za 

općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog 

izbornog povjerenstva o provedenim izborima, 

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o 

zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika 

koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika, 

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni 

uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata 

zamjeniku vijećnika.  

Članak 49. 

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda: 

- utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje Općine Vrpolje, 

- unosi podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta, 

- unosi i prosljeđuje putem Registra šteta konačne procjene šteta Županijskom 

povjerenstvu, 

- raspoređuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje 

posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima, 

- prati i nadziru namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju 

šteta od prirodnih nepogoda sukladno zakonu, 

- izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za 

ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavlja ih 

Županijskom povjerenstvu putem Registra šteta, 

- surađuje sa Županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona o ublažavanju i uklanjanju 

posljedica prirodnih nepogoda, 

- donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti i 

- obavljaju druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim 

povjerenstvima. 

Članak 50. 

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja:  

- objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Općine Vrpolje, 

- zaprima prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Vrpolje, 

- razmatra zaprimljene prijedloge i upućuje Općinskom vijeću prijedlog Odluke o dodjeli 

javnih priznanja Općine Vrpolje,  

- ostali poslovi vezani uz javna priznanja Općine Vrpolje.      

 

Članak 51. 

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati i druga stalna  i povremena 

radna tijela radi proučavanja i razmatranja  drugih pitanja  iz djelokruga  Općinskog vijeća, za 

koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja te za izvršavanje određenih poslova i zadataka. 

Sastav, broj članova , djelokrug i način rada radnih tijela  utvrđuje  Općinsko vijeće posebnim 

odlukama o osnivanju radnog tijela ili Poslovnikom Općinskog vijeća.  



 

2. OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Članak 52. 

Općinski načelnik izvršno je tijelo u Općini Vrpolje, zastupa Općinu Vrpolje te obavlja izvršne 

poslove u Općini Vrpolje.  

Općinski načelnik odlučit će hoće li dužnosti na koju je izabran obavljati profesionalno.  

Općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana od stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrpolje na koji će način obnašati dužnost.  

 Ukoliko Općinski načelnik u roku 8 dana od dana stupanja na dužnost ne dostavi pisanu 

obavijest Jedinstvenom upravnom odjeli Općine Vrpolje na koji će način obnašati dužnost, smatra se 

da dužnost obavlja volonterski.  

Ukoliko Općinski načelnik dužnost obavlja volonterski ne može promijeniti način obavljanja dužnosti 

u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.   

  U slučaju da Općinski načelnik dužnost obnaša volonterski ima pravo na naknadu sukladno 

posebnoj odluci Općinskog vijeća.  

Mandat općinskog načelnika u pravilu traje četiri (4) godine.  

 

  Općinski načelnik:  

- priprema prijedloge općih akata,  

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,  

- utvrđuje prijedlog proračuna Općine Vrpolje i izvršenje proračuna,  

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Vrpolje 

u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,  

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Vrpolje i drugom 

raspolaganju imovinom čija je pojedinačna vrijednost do najviše 0,5% iznosa prihoda bez 

primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 

otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj 

iznos veći od 1.000.000 kuna, Općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 

kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 

70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom 

imovinom mora biti planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,  

- imenuje i razrješuje predstavnike Općine Vrpolje u tijelima javnih ustanova, trgovačkih 

društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi, osim ako posebnim zakonom nije drugačije uređeno, 

- odluke o imenovanju i razrješenju iz stavka 8. podstavka 6. ovog članka Općinski 

načelnik dužan je objaviti u prvom broju službenog glasila Općine Vrpolje („Službenog 

vjesnika Brodsko-posavske županije“) koji slijedi nakon donošenja te odluke, 

- upravlja prihodima i rashodima Općine Vrpolje,  

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna Općine Vrpolje,  

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom 

ili neizravnom vlasništvu općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je 

osnivač Općina Vrpolje,  

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine Vrpolje,  

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Općine Vrpolje,  

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,  

- utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine Vrpolje,  

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih 

i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,  

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine Vrpolje u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine Vrpolje, odnosno poslova državne uprave, ako su  

preneseni Općini Vrpolje, 

- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne 

uprave,  

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,  



- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,  

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.  

 

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 8. podstavka  6. ovoga članka Općinski načelnik dužan je 

dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8 dana od donošenja. 

 Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz 

stavka 8. podstavka 10. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje. 

 

Članak 53. 

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 

djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine Vrpolje. 

 

Članak 54. 

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka 

tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-

lipanj tekuće godine. 

Općinsko vijeće  može,  pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti 

izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. 

  Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od 

dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje 

izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva. Općinsko vijeće ne može zahtijevati od načelnika 

izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o 

istom pitanju. 

Članak 55. 

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Vrpolje, ima pravo 

obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon  

ili drugi propis, Općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od  

dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u  

roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. 

Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 1. ovoga članka, Općinski  

načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u županiji u čijem je 

djelokrugu opći akt i dostaviti im odluku o obustavi općeg akta.  

Nadležno tijelo državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti  

osnovanost odluke Općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg akta. 

 

Članak 56. 

Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je Općinski 

načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, 

Općinskog načelnika zamijeniti će privremeni zamjenik kojeg će imenovati Općinski načelnik na 

početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća. 

 Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća, Općinski 

načelnik može promijeniti tijekom mandata. 

 Zamjenik Općinskog načelnika iz stavka 1. ovog članka je privremeni zamjenik Općinskog 

načelnika koji zamjenjuje Općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti li drugih razloga 

spriječenosti zbog kojih je Općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju 

dužnost. 

 Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja Općinskog načelnika ostvaruje prava 

Općinskog načelnika. 

 Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupi prestanak mandata Općinskog načelnika, 

raspisati će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 

Općinskog načelnika obnašati će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

 Ovlasti privremenog zamjenika za zamjenjivanje Općinskog načelnika prestaje danom 

nastavljanja obavljanja dužnosti Općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je Općinski 

načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovog članka 

danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske. 



 O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Vrpolje dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po 

nastanku tih okolnosti. 

 O okolnostima iz stavka 6. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana 

obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog 

načelnika. 

Članak 57. 

  Ako prije isteka mandata, prestane mandat Općinskom načelniku, raspisati će se prijevremeni 

izbori za Općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika 

obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

 

Članak 58. 

Općinskom načelniku mandat prestaje: 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno o pravilima o dostavi 

propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, 

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom 

pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora ili mu 

je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom, danom pravomoćnosti 

presude, osim za kaznena djela iz članka 13. stavaka 3. Zakona o lokalnim izborima.  

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno 

odredbama zakona  kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, 

- smrću.         

Ako Općinskom načelniku nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog članka mandat prestaje prije isteka 

dvije godine mandata, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje će u roku od 8 dana 

obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja 

prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.   

 

Članak 59. 

Općinski načelnik može se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 18.  ovog 

Statuta. 

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju Općinskog načelnika, mandat mu prestaje 

danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade 

Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika. 

 

VIII. UPRAVNA TIJELA I SLUŽBE 

 

Članak 60. 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Vrpolje, utvrđenih zakonom i ovim 

Statutom te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom  preneseni na Općinu Vrpolje  

ustrojavaju  se upravna tijela Općine Vrpolje. 

Upravna tijela  Općine Vrpolje ustrojavaju se kao upravni odjeli. Za obavljanje naprijed navedenih 

poslova u Općini Vrpolje ustrojava se  Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje. 

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje uređuje se posebnom odlukom 

Općinskog vijeća. 

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg  na temelju javnog natječaja imenuje 

Općinski načelnik. 

Članak 61. 

U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina Vrpolje osigurava obavljanje poslova u području 

komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana 

Općina Vrpolje osigurava obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka osnivanjem trgovačkih 

društava, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitog pogona. 

Predstavnike Općine Vrpolje  u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina Vrpolje osnivač 

ili u kojima ima vlasničke udjele imenuje Općinski načelnik.      



Obavljanje određenih djelatnosti Općina Vrpolje može povjeriti drugim pravnim ili fizičkim osobama 

temeljem ugovora i ugovora o koncesiji u skladu s zakonskim odredbama.  

 

Članak 62. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu, za obavljanje komunalnih djelatnosti može se ustrojiti Vlastiti 

pogon kao poseban pogon unutar Jedinstvenog upravnog odjela, koji nema svojstvo pravne osobe, 

kojeg posebnom odlukom osniva Općinsko vijeće. 

 Unutarnje ustrojstvo, način rada i upravljanje Vlastitim pogonom utvrđuje se Pravilnikom o 

unutarnjem ustrojstvu kojeg donosi Općinski načelnik. 

 

Članak 63. 

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, 

neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine Vrpolje te u 

slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.  

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje 

poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Općinskom načelniku. 

 

Članak 64. 

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Općine Vrpolje  i iz drugih prihoda u 

skladu sa zakonom. 

 

IX. MJESNA SAMOUPRAVA 

Članak 65. 

Na području Općine Vrpolje mogu se osnovati mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi 

ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. 

Mjesni odbori mogu se osnovati za područja pojedinih naselja koja čine zasebnu razgraničenu cjelinu, 

na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, 

kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora. 

 Mjesni odbor je pravna osoba.  

Članak 66. 

Područje i granice mjesnih odbora u slučaju osnivanja određuju su granicom naselja i posebnom 

odlukom Općinskog vijeća na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.  

 

Članak 67. 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 20 % građana upisanih u popis birača za 

područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi Općinskog vijeća te Općinski 

načelnik.  

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani prijedlog se dostavlja u pisanom obliku 

Općinskom načelniku.  

Članak 68. 

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen 

na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.  

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom 

postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje 

mjesnog odbora.  

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 

prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.  

 

Članak 69. 

Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju, predloženom području i 

granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog 

poslova i načina financiranja mjesnog odbora. 

Članak 70. 

Tijela mjesnog odbora su: 

 -vijeće mjesnog odbora i 



 -predsjednik vijeća mjesnog odbora.  

 

Članak 71. 

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, 

na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.    

  Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.  

Postupak izbora članova vijeća mjesnog uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu 

primjenu odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne 

samouprave. 

Članak 72. 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana 

donošenja odluke o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili 

raspuštanja vijeća mjesnog odbora. Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći 

manje od 30 dana niti više od 60 dana. 

 

Članak 73. 

Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje prema broju stanovnika na području mjesnog odbora 

na način da vijeće mjesnog odbora koji ima do 1000 stanovnika ima 7 članova , a vijeće mjesnog 

odbora koji ima više od 1000  ima 9 članova.  

 

Članak 74. 

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i 

prebivalište na području mjesnog odbora.  

 

Članak 75. 

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz redova svojih članova , većinom glasova svih 

članova , na vrijeme od četiri godine.  

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.  

 

Članak 76. 

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o 

svom radu, godišnji financijski plan i godišnji obračun troškova , te obavlja druge poslove utvrđene 

zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.  

 

Članak 77. 

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora , osobito u pogledu vođenja brige o uređenju 

područja mjesnog odbora , provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni 

standard građana na području mjesnog odbora , vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja 

lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva , socijalne skrbi, kulture , športa i drugih lokalnih potreba 

na svom području.  

Članak 78. 

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja , sazivanja i rad vijeća mjesnog 

odbora , ostvarivanje prava , obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanja 

prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora , način odlučivanja, te druga pitanja od značaja 

za rad mjesnog odbora.  

Članak 79. 

Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće, te pomoći i 

dotacije pravnih ili fizičkih osoba.  

Članak 80. 

Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od 

lokalnog značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove građana.  

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.  

Zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi 

vijeće.  

Članak 81. 



Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora, saziva sjednice 

vijeća mjesnih odbora, njima rukovodi , potpisuje akte vijeća mjesnog odbora, provodi odluke vijeća 

mjesnog odbora, surađuje sa Općinskim vijećem i Općinskim načelnikom te obavlja druge poslove u 

skladu sa programom rada, pravilima mjesnog odbora, ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog 

vijeća i Općinskog načelnika.  

Članak 82. 

Stručne i administrativne poslove za potrebe vijeća mjesnih odbora obavljat će Jedinstveni upravni 

odjel Općine Vrpolje.  

Članak 83. 

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja osnovanog mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog 

odbora i Općinski načelnik.  

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno 

pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područje.  

 

Članak 84. 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik te na njegov prijedlog 

Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut Općine, pravila 

mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove. 

 

X. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE VRPOLJE 

Članak 85. 

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Vrpolje , čine imovinu 

Općine Vrpolje . 

Članak 86. 

Imovinom Općine Vrpolje upravljaju Općinski načelnik  i Općinsko vijeće u skladu s odredbama 

ovog Statuta pažnjom dobrog gospodara. 

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede 

upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje.   

 

Članak 87. 

Općina Vrpolje  ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 

Prihodi Općine Vrpolje  su: 

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim  

   odlukama Općinskog vijeća, 

- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava, 

- prihodi od koncesija, 

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Vrpolje u skladu  

  sa zakonom, 

- udio u zajedničkim porezima sa županijom i Republikom Hrvatskom,  

- sredstva pomoći i dotacije Brodsko-posavske županije i Republike Hrvatske predviđena u  

  županijskom, odnosno  Državnom proračunu, 

- sredstva pomoći iz EU fondova  

- drugi prihodi određeni zakonom. 

Članak 88. 

Općina Vrpolje dužna je javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim 

mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive. 

 Objava informacija iz stavka 1. ovog članka obavlja se u skladu s odredbama zakona  kojim 

se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva 

nadležnog za financije 

Članak 89.  

Procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznosi rashoda i izdataka Općine Vrpolje iskazuju 

se u Proračunu Općine Vrpolje. 

Svi prihodi i primici Proračuna Općine Vrpolje moraju biti u Proračunu iskazani po izvorima iz kojih 

potječu.   



Svi rashodi i izdaci Proračuna Općine Vrpolje moraju biti utvrđeni u Proračunu i uravnoteženi s 

prihodima i primicima.  

Članak 90. 

Proračun Općine Vrpolje  i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za 

godinu za koju je donesen. 

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca. 

Članak 91. 

Proračun za sljedeću proračunsku godinu, na prijedlog Općinskog načelnika kao jedinog ovlaštenog 

predlagatelja, donosi Općinsko vijeće na način i u rokovima propisanim zakonom. 

  Ako Općinski načelnik ne predloži Proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije 

glasovanja o Proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog Proračuna u roku koji omogućuje 

njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske postupit će sukladno zakonu.  

Novoizabrani Općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću Općine Vrpolje Proračun u 

roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.  

Općinsko vijeće nakon toga mora donijeti Proračun u roku od 45 dana od kada ga je Općinski 

načelnik predložio Općinskom vijeću. 

Ako Općinsko vijeće ne donese Proračun prije početka proračunske godine privremeno se, a najduže 

za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja 

financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine Vrpolje i drugih proračunskih i 

izvanproračunskih korisnika u skladu sa posebnim zakonom.   

  Odluku o privremenom financiranju iz prethodnog stavka ovoga članka donosi do 31. 

prosinca Općinsko vijeće u skladu sa posebnim zakonom na prijedlog Općinskog načelnika odnosno 

povjerenika Vlade Republike Hrvatske.  

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do 

imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i 

nužnih rashoda i zadataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi 

Općinski načelnik.  

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu 

odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i rashodi u 

vremenu do dolaska povjerenika. 

Ako se do 31. ožujka ne donese Proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i 

izdataka za razdoblje do donošenja Proračuna.  

 

Vlada Republike Hrvatske raspustiti će Općinsko vijeće Općine Vrpolje i razriješiti Općinskog 

načelnika u slučajevima utvrđenim zakonom. 

Članak 92. 

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen Proračun u slučaju kada je Općinski 

načelnik onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i 

nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi 

Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika Općinskog načelnika iz članka 56. ovog Statuta. 

 

Članak 93. 

Kada je u Općini Vrpolje konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih 

prijevremenih izbora, do donošenja Proračuna Općine Vrpolje, financiranje se obavlja izvršavanjem 

redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda  i izdataka koju 

donosi Općinski načelnik. 

Članak 94. 

Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o 

obustavi Proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke Općinskog načelnika o obustavi Proračuna, za 

vrijeme trajanja obustave Proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 

izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik. 

 Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine 

Proračun Općine Vrpolje, Općinsko vijeće dužno je donijeti Proračun u roku od 45 dana od objave 

presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“. Do donošenja 



Proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke 

o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik. 

 

Članak 95. 

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće. 

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine Vrpolje nadzire 

Ministarstvo financija. 

 

XI. AKTI  OPĆINE 

Članak 96. 

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, 

Poslovnik, Proračun, odluku o izvršenju  Proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.  

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o 

pojedinačnim stvarima. 

Članak 97. 

Općinski načelnik  u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, planove te 

opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća. 

 

Članak 98. 

Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.  

 

Članak 99. 

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 96. ovog Statuta, na način i u postupku 

propisanom ovim Statutom  te obavlja nadzire zakonitost rada upravnih tijela, odnosno Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Vrpolje.   

 

Članak 100. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje  u izvršavanju općih akata Općinskog  vijeća donosi 

pojedinačne akte kojima se rješavaju o prava, obveze i pravni interesi fizičkih i pravnih osoba. 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu  

Brodsko-posavske  županije. 

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku 

i drugih propisa. 

Članak 101. 

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi plaćanja doprinosa i naknada donose se u skraćenom 

upravnom postupku. 

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika  kojima se rješava o pravima, 

obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije 

propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 

 

Članak 102. 

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja 

nadležno tijelo državne uprave. 

Članak 103. 

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“. 

  Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od dana objave.  

Iznimno općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od 

dana objave. 

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje. 

XII. JAVNOST RADA 

Članak 104. 

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje je javan. 

  Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća 

u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća 



Članak 105. 

Javnost rada Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se: 

- javnim održavanjem sjednica, 

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, 

- objavljivanjem na službenim stranicama Općine Vrpolje, 

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“. 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 106. 

Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Vrpolje  

sukladno posebnim zakonima i odredbama ovoga Statuta, primjenjivati će se akti Općine Vrpolje u 

onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.  

U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se neposredno 

odredbe zakona i ovog Statuta.     

Članak 107. 

Općina Vrpolje donijeti će opće akte kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine 

Vrpolje u rokovima određenim posebnim zakonima.  

 

Članak 108.  

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i Općinski 

načelnik i Odbor za Statut i Poslovnik. 

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj 

promjeni Statuta.  

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj 

promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka 

od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu. 

Članak 109. 

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“, broj 9/09, 5/13, 14/14, 1/18 i 8/21) uskladit će se  s odredbama ovog Statuta  

kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.  

   

Članak 110. 

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“, broj 9/09, 5/13, 14/14, 1/18 i 8/21). 

Članak 111. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku  Brodsko-posavske 

županije“. 

 

Točka 3.   Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina Općine Vrpolje i fizičke osobe 
 
 Ankica Zmaić: Vezano za ovaj akt odnosno ovu Odluku već smo prije govorili da bi išli na 
zamjenu nekretnina sa Josipom Abramovićem. Svi znate da se vrpoljačko igralište nalazi na dijelu 
nekretnine u vlasništvu Josipa Abramović i da je od kad postoji igralište izgrađeno dijelom na 
njihovom zemljištu. Sada smo mi išli u parcelaciju ili zamjenu da Jozi damo iza njegovog dvorišta kako 
bi imao pristup i da mu damo pravo puta, a on nama zemljište koje je navedeno u Odluci o kojim 
česticama se radi i kojim površinama iz tog razloga jer je to dugogodišnje neriješeno pitanje, a isto 
tako smo mi krenuli u izradu projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za 
rekonstrukciju i dogradnju sportskog objekta i nogometnog igrališta i da bi mogli nastaviti sa daljnjim 
aktivnostima oko te projektne dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole neophodno nam je da 
nam površina igrališta se sastoji od i dijela te čestice koja pripada Abramovićima i znači sada će 
igralište biti odgovarajućih dimenzija. Vi ste dobili uz ovu Odluku i procjembeni elaborat bez kojega 
ne možemo raspolagati sa nekretninama općine Vrpolje i tu je navedena procjena tržišne vrijednosti 
njegove čestice i procjena naše čestice. U samoj Odluci Vam je navedeno da mi to zamjenjujemo bez 



ikakve dodatne razlike u plaćanju i isto tako mu dajemo i pravo puta korištenja kao i do sada. Njegov 
uvjet je bio da ima pravo korištenja puta. Znači to Vam je vezano za te dvije čestice njegova je broj 
k.č.br. 587/2 i naša k.č.br. 592/4. Nakon ove Odluke potpisujemo Ugovor o zamjeni nekretnina i 
dajemo pravo puta na korištenje. 
 Pitanja i prijedloga nije bilo od strane članova Općinskog vijeća te je Općinsko vijeće 
jednoglasno donijelo sljedeću 

ODLUKU 

o zamjeni nekretnina Općine Vrpolje i fizičke osobe 

Članak 1. 

Utvrđuje se da  je :  

1)Općina Vrpolje vlasnik nekretnina upisanih u z.k. ul. 844 k.o. 328952 VRPOLJE  , označenih kao: 

   
 

   

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rbr. Broj zemljišta (kat. čestice) Oznaka zemljišta 

Površina 

Primjedba 

 

 

jutro čhv m2 

 

 

1. 592/1 ULICA IVANA WOLFARTA 

  

11666 

  

  

PUT 

  

442 

 

  

JEZERO 

  

3330 

 

  

JEZERO 

  

424 

 

  

ZEMLJIŠTE ZA SPORT I 
REKREACIJU 

  

7409 

 

  

NADSTREŠNICA 

  

61 

 

   

 

2. 592/3 ULICA IVANA WOLFARTA 

  

2130 

  

  

ZEMLJIŠTE ZA SPORT I 
REKREACIJU 

  

1983 

 

  

UPRAVNA ZGRADA, Vrpolje, 

ULICA IVANA WOLFARTA 3 

  

147 

 

   

 

3. 592/4 ULICA IVANA WOLFARTA 

  

686 

  

  

DVORIŠTE 

  

686 

 

   

 

4. 592/5 ULICA IVANA WOLFARTA 

  

8519 

  

  

ZEMLJIŠTE ZA SPORT I 
REKREACIJU 

  

8361 

 

  

POMOĆNA ZGRADA 

  

70 

 

  

UPRAVNA ZGRADA, Vrpolje, 

ULICA IVANA WOLFARTA 1 

  

88 

 

   

   

UKUPNO: 

  

23001 

   

 

2. Utvrđuje se  da se na 

 k.č. br. 592/5 ULICA IVANA WOLFARTA ……………………………….. sa 8519 m2   

            ZEMLJIŠTE ZA SPORT I REKREACIJU …………..…….……sa 8361m2 

            POMOĆNA ZGRADA………………………………...….………sa   70 m2 

            UPRAVNA ZGRADA ,Vrpolje ULICA IVANA WOLFARTA  sa     88m2 

ukupne površine 8519 m2, 

nalazi nogometno igralište sa svojim sadržajima tj. sa  pomoćnom i upravnom zgradom . 

3. Utvrđuje se da se dio nogometnog igrališta nalazi na privatnoj parceli  upisanoj u z.k. ul. br.  

941._ko Vrpolje , označenoj kao : 

k.č. br. 587/2 ULICA JOSIPA JURIJA STROSSMAYERA ……………………sa 445 m2 
                        ORANICA ………………………………………………….………..sa 445 m2 

javascript:ossDispatchAction('action=publicLrToCadParcel&mainBookId=30777&parcelNumber=592/1');
javascript:ossDispatchAction('action=publicLrToCadParcel&mainBookId=30777&parcelNumber=592/3');
javascript:ossDispatchAction('action=publicLrToCadParcel&mainBookId=30777&parcelNumber=592/4');
javascript:ossDispatchAction('action=publicLrToCadParcel&mainBookId=30777&parcelNumber=592/5');


ukupne površine 445 m2, čiji je vlasnik fizička osoba  : ABRAMOVIĆ JOSIP ,                 OIB: 

67247682569, Ulica Josipa Jurja Strossmayera 34 Vrpolje. 

 

4. da uslijed navedenog Abramović Josip ne može uživati u posjedu  svoje čestice,  jer se na 

njoj u naravi  nalazi dio nogometnog igrališta a istovremeno Općina Vrpolje kao vlasnik nije 

uknjižena na cijelom nogometnom igralištu, stoga je potrebno uskladiti zemljišnoknjižno i 

faktično stanje.  

Članak 2. 

Ovom Odlukom dozvoljava  se   zamjena nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje  upisanih u 

z.k. ul. 844 k.o. 328952 VRPOLJE  , označenih kao: 

k.č. br. 592/4 ULICA IVANA WOLFARTA ………….…………………….. sa 686 m2   

            DVORIŠTE  …………..…….……………………………………sa 686 m2 

ukupne površine 686 m2, 

 za nekretnine u vlasništvu ABRAMOVIĆ JOSIPA , OIB: 67247682569, Ulica Josipa Jurja 

Strossmayera 34 Vrpolje upisane u z.k. ul. 941  k.o. 328952 k.o. Vrpolje,o značene kao: 

k.č. br. 587/2 ULICA JOSIPA JURIJA STROSSMAYERA ……………………sa 445 m2 
                        ORANICA ………………………………………………….………..sa 445 m2 

ukupne površine 445 m2. 

Članak 3. 

 Tržišna vrijednost nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje koje se daju u zamjenu  

utvrđena je u iznosu 16.050,29 kuna , dok tržna vrijednost nekretnina u vlasništvu Abramović 

Josipa koje se dobivaju u vlasništvo Općine zamjenom iznosi 16.233,82 kuna prema elaboratu 

koji je sačinio sudski vještak građevinske struke Dubravko Čelebija, dipl.ing. („SB 

CONSULTING“ j.d.o.o. za projektiranje i nadzor iz Slavonskog Broda, Ksavera Šandora 

Đalskog 10).  

Članak 4.  

Općinsko vijeće je suglasno da ni jedna strana povodom zamjene nekretnina nije dužna 

drugoj strani platiti nikakvu  dodatnu novčanu razliku , već se zamjena vrši nekretnina za 

nekretninu bez  dodatne naknade razlike u vrijednosti nekretnina. 

Članak 5. 

 Dozvoljava se osnivanje prava služnosti puta na k.č.br. 592/1  sa 1166 m2 označenog 

put sa 442 m2 upisanoj u z.k. ul. 844 ko Vrpolje kao poslužnoj nekretnini  a za korist kč,br. 

592/4  sa 686 m2 kao povlasne nekretnine, koja služnost će se upisati i u zemljišne knjige 

nakon što se izvrši parcelacija puta, a što će se detaljnije  regulirati ugovorom o zamjeni ili 

posebnim ugovorom o osnivanju prava služnosti. 

Članak 6. 

Zamjena nekretnina izvršit će se bez provedbe javnog natječaja , neposrednom 

pogodbom jer se ovom zamjenom  rješavaju vlasničko pravni odnosi na nogometnom igralištu 

, što je u interesu kako Općine  Vrpolje tako i u interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog 

napretka mještana Općine Vrpolje.  

Članak 7. 

Ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Vrpolje da nakon stupanja na snagu ove 

Odluke zaključi Ugovor o zamjeni nekretnina.  

                                                      Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

 

Točka 4. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije 

prikupljanja i odvoza komunalnog otada na području Općine Vrpolje  



 Ankica Zmaić: Evo kako smo već pričali novim Zakonom o gospodarenju otpada su 

donesene i nove odredbe koje propisuju da jedinice lokalne samouprave trebaju raspisati 

koncesije. Mi smo i donijeli Odluku o sakupljanju komunalnog otpada i sad bi trebali pristupiti 

aktivnosti vezano za raspisivanje koncesije. Ovdje ste dobili prijedlog o imenovanju stručnog 

povjerenstva za dodjelu koncesije prikupljanja i odvoza komunalnog otpada i kako je sukladno 

Zakonu o koncesijama propisano da Ministarstvo financija odnosno Registar koncesija ima 

pravo dati svoga predstavnika mi smo zatražili od navedenih da se izjasne da li su oni 

zainteresirani za našu koncesiju na što su oni odgovorili da nisu što znači da mi u ovo stručno 

povjerenstvo ne moramo imenovati nikoga ispred Ministarstva financija već onoga koga mi 

odredimo i smatramo da može biti u tom povjerenstvu i pridonijeti radu tog povjerenstva. Što 

se tiče članka 7.u kojem je potamnjeno da članovi povjerenstva imaju pravo na naknadu u visini 

koju je posebnom odlukom odredilo Općinsko vijeće moje mišljenje je da taj članak 7 treba 

izbaciti iz razloga što sam razgovarala sa pročelnikom i Željom i oni bi u Stručno povjerenstvo 

predložili gosp. Matiju Olića koji provodi za dodjelu koncesija i našim susjednim općinama; 

Garčin, Kopanica, Andrijevci pa smatram da nema potrebe da onda članovi povjerenstva imaju 

naknadu kad će on to provoditi za 4.000,00 kuna tako je on spomenuo. U Povjerenstvo 

predlažem Ružicu Domazet, Matiju Olić, Željka Lukačević, Andreja Mandarić i Katicu 

Funarić. 

 Andrej Mandarić: Ja se slažem s prijedlogom za Povjerenstvo jer je Matija Olić i u 

susjednim općinama predsjednik i prije smo s njim kontaktirali i bilo je govora da ćemo još 

vidjeti kako ćemo i on je ponudio iznos od 4.000,00 kuna za taj posao i da ispod toga ne može 

ići. Ja sam to rekao načelnici pa smo razgovarali da ćemo vidjeti kako ćemo po tom pitanju 

raditi kasnije se ja nisam čuo s njim. 

 Pavo Ančić: Evo pozdravljam sve prisutne evo sad kad je riječ o tom Matiji Oliću jel 

kao predsjedniku, a vidim da je ovdje prijedlog znači ne znam da li se razgovaralo pa me 

zanima što on obavlja za naknadu koju dobiva. Sad sam čuo da obavlja i za druge općine ali 

koja je njegova uloga za obavljanje poslova za općinu Vrpolje da bi dobio isplaćenu naknadu 

od 4.000,00 kuna. Što će on u tom svom dijelu obaviti koji će dobiti od općine Vrpolje. 

 Ankica Zmaić: Moj prvobitni prijedlog je bio kad sam razgovarala sa Andrejom i 

Željom i rekla sam Andreju da bi voljela da njih dvojica to provode, ali Andrej mi je malo s 

nekakvom bojaznošću rekao da obzirom da i ovim ostalim općinama provodi Matija Olić on 

predlaže da i nama. Malo sam negodovala oko pristanka da on to provodi ali evo ja predlažem 

da bude i kod nas Matija Olić. 

 Željko Lukačević: Poštovana načelnice, gosp. predsjedniče, uvaženi članovi vijeća 

pozdravljam sve večeras i možda sam malo prozvan vezano za provedbu koncesije. Istina je da 

sam pričao s Andrejom i rekao sam da sam ponajviše za to da to Matija provede zato što je već 

provodio i koliko znam on je meni rekao da će taj postupak provesti do kraja. Prethodni 

postupak je bio poništen, odustalo se od njega, to je bio postupak koji je bio za više općina i ja 

mogu reći da je rekao da će to provoditi besplatno jer prethodni postupak nije dovršio do kraja. 

Ne znam što se tu sada promijenilo pa sada traži novac dodatno i to je za mene nešto novo. 

Istina je da mi koncesije nismo provodili na ovaj način i vjerojatno bi se snašli ali evo kod 

Runolista sam ja na crnoj listi jer smatra da ima malo poslova na općini Vrpolje i kaže da sam 

to ja kriv, tako da mi nije baš zgodno. 

 Ankica Zmaić: Vi znate da sam ja po mnogim pitanjima škrta pogotovo što se tiče 

općinskog proračuna i da sam ja sa Andrejom razgovarala oko toga jer je on odgovoran i rekla 

sam mu da on s njim razgovara i da je on to nama dužan provesti i traži 5.000,00 kuna. 



 Andrej Mandarić: Da rekao je 5.000,00 kuna ali sam mu spomenuo da smo mi njemu 

prošli puta platili ali je rekao da ispod 4.000,00 kuna neće ići nikako. Onaj novac koji je bio 

dan za provođenje prošle koncesije je pojeo vuk magare i onda je rekao da mu sve ostale općine 

daju ponovno 5.000,00 kuna. Ja sam to provjerio i oni stvarno daju taj iznos.  

 Ankica Zmaić: Ovo što je Željo spomenuo za Runolista, Runolist se žali dobio je malo 

posla, znači mi objavimo naše natječaje odnosno javne nabave ukoliko se Runolist prijavi ne 

bude povoljniji od nekoga drugoga i šta mi tu sada možemo, mi imamo narudžbenice do 

20.000,00 kuna, vrlo rijetko koja općina ima do 20.000,00 kuna većinom do 70.000,00 kuna 

ali ja sam stavila do 20.000,00 kuna i smatram da je to sasvim dovoljno. I za tih 20.000,00 kuna 

kad ga molimo da nešto odradi čekamo ga godinu dana, pola godine itd. On je imao održavanje 

cesta i koliko je on nama nasuo cesta u 4 godine, mi njega molimo i jedva nam je prilazne 

puteve napravio u vrijednosti 200.000,00 kuna, a kad su došli drugi nasuli prilazne puteve za 

6.000.000,00 kuna, kaže njima ste dali pa da si ti radio dobio bi i ti. Toliko što se tiče Runolista. 

Da li se slažete s tim da onda Matiju Olića angažiramo da provodi i nama. Onda znači: 

predsjednik Matija Olić, zamjenik predsjednika Željko Lukačević, član Ružica Domazet, član 

Andrej Mandarić i još jedan član Katica Funarić ili nekoga drugoga tko ima vremena. 

 Goran Dragun: Evo može ja sam za Katicu Funarić. 

 Ankica Zmaić: Evo još da kažem Pavo je pitao što on radi. Znači on priprema 

kompletnu dokumentaciju za nabavu. Kod nas dolaze ponude mi ih zaprimamo, zatim slijedi 

javno otvaranje ponuda i on predsjeda tom sjednicom i budu nazočni svi ovi navedeni članovi 

Povjerenstva, on razmatra te ponude pod onim uvjetima što je on stavio i to njegov posao, nije 

to baš tako niti jednostavno. 

 Pavo Ančić: Ja bih se samo nadovezao na nešto jer je rečeno da je za jedan dio već bio 

plaćen a nije odradio do kraja da li može primjerice općina sada na ovome dijelu utjecati na taj 

dio kad obavi posao pa će biti plaćen, a ne da se nešto plati unaprijed. 

 Ankica Zmaić: Ništa se ne plaća unaprijed, slušajte natječaj je bio poništen za svih nas 

pet općina Vrpolje, Gundinci, Velika Kopanica, Garčin i Donji Andrijevci. Znači za nas je bio 

raspisan natječaj, otvarane su bile ponude i onda smo poništili natječaj iz razloga da nisu nešto 

dobro uvjeti postavljeni i mijenjana je zakonska regulativa. 

 Željko Lukačević: postupak je bio priveden do kraja i nije bilo više nekih dodatnih 

radnji za odraditi.  

  Obzirom više nije bilo pitanja i prijedloga od strane članova Općinskog vijeća, 

Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

O D L U K U 

o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije prikupljanja i odvoza 

komunalnog otada na području Općine Vrpolje 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuje se Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije prikupljanja i 

odvoza komunalnog otada na području Općine Vrpolje. 

 

Članak 2. 

U Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije prikupljanja i odvoza komunalnog otada 

na području Općine Vrpolje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se: 

 

1. MATIJA OLIĆ   predsjednik; 



2. ŽELJKO LUKAČEVIĆ  zamjenik predsjednika; 

3. RUŽICA DOMAZET  član; 

4. ANDREJ MANDARIĆ  član; 

5. KATICA FUNARIĆ  član; 

 

Članak 3. 

Članovi povjerenstva Matija Olić, Željko Lukačević i Andrej Mandarić posjeduju 

važeći certifikat u području javne nabave, koji su dužni redovito obnavljati za vrijeme 

provedbe postupka za koji su imenovani. 

 

Članak 4. 

Članovi Povjerenstva dužni su postupati po Zakonu o javnoj nabavi („Narodne 

Novine“ broj 120/2016), Zakonu o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), 

Zakonu o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), te Odlukom o načinu 

pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrpolje 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 49/21). 

 

Članak 5. 

Povjerenstvo obavlja slijedeće zadatke: 

 

1. suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno 

analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih 

posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje, te pri definiranju uvjeta 

sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnije ponude; 

2. Objava postupka dodijele koncesije na Elektroničkom oglasniku javne nabave, te provedba 

postupka. 

3. Pregled i ocjena pristiglih ponuda  u skladu s pravilima postupka davanja koncesije; 

4. prije sklapanja ugovora o koncesiji, utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije, 

prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o poništenju 

postupka davanja koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o poništenju postupka 

davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga; 

5. predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva; 

6. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije. 

 

Članak 6. 

Članovi Povjerenstva imenuju se do donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja ili Odluke o poništenju dodijele koncesije. 

 

Članak 7. 

Tehničke, stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni 

upravni odjel Općine Vrpolje. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“.  

 

Točka 5.  Prijedlog Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Zakonom o sustavu civilne zaštite je propisano da se osnivaju postrojbe civilne 

zaštite Općine Vrpolje i mi smo imali i prije donesenu tu odluku o osnivanju i sastavu i strukturi 



postrojbi civilne zaštite, a kako smo mi u međuvremenu donijeli određene akte vezano za sustav 

civilne zaštite, stožer civilne zaštite tako da imamo određenih izmjena i u potrebi smo donijeti 

navedenu odluku koju ste dobili u materijalima. 

 Pitanja i prijedloga nije bilo te je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo sljedeću 

O D L U K U 

O OSNIVANJU, SASTAVU I STRUKTURI POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE 

OPĆINE VRPOLJE 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene, te se utvrđuje sastav 

i struktura postrojbe civilne zaštite  za provedbu mjera i aktivnosti iz djelokruga sustava civilne 

zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

 

Članak 2. 

Temeljem Procjene rizika i analize stanja spremnosti kapaciteta sustava civilne zaštite 

osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene (u daljnjem tekstu: postrojba). 

 

Članak 3. 

Postrojba civilne zaštite opće namjene broji  32 (trideset dva) pripadnika.  

 

Članak 4. 

Sastav postrojbe civilne zaštite opće namjene po strukturi je: 

– upravljačka skupina 

– tri operativne skupine. 

Članak 5. 

Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika. 

Zapovjednika, zamjenika zapovjednika i voditelje skupina postrojbe imenovati će 

Općinska načelnica Općine Vrpolje posebnom Odlukom.  

 

Članak 6. 

Postrojba ima tri operativne skupine i svaka ima svog voditelja. 

Svaka operativna skupina ima 10 pripadnika. 

Grafički prikaz ustroja postrojbe iz stavka 1. ovog članka daje se u prilogu označenom 

brojem 1 i sastavni  je dio ove Odluke. 

Članak 7. 

Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se za provođenje mjere civilne zaštite 

asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, 

zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava. 

 

Članak 8. 

Postrojba civilne zaštite opće namjene primarno djeluje samo na području osnivanja, a 

iznimno može se koristiti i za djelovanje na području Republike Hrvatske isključivo kada 

samodostatnost u dijelu smještaja, prehrane, vode i sanitarija osigurava hijerarhijska razina 

sustava civilne zaštite koja traži pomoć. 

 



Članak 9. 

Prije postupka raspoređivanja vojnih obveznika koji su evidentirani kao kandidati za 

popunu postrojbi civilne zaštite, zatražit će se odobrenje od nadležne ustrojstvene jedinice 

ministarstva nadležnog za poslove obrane. 

Za potrebe popunjavanja postrojbi civilne zaštite mogu se kroz suradnju s pojedinim 

udrugama građana dio njihovih članova, sukladno odredbama Zakona, raspoređivati u 

postrojbe civilne zaštite, koristiti javne pozive, putem kojih će pozvati sve zainteresirane 

građane da sudjeluju u sustavu civilne zaštite i da ih nadležna tijela formalno rasporede u 

postrojbe civilne zaštite, kroz suradnju s volonterskim centrima, iz njihovih evidencija odabrati 

potencijalne obveznike za raspoređivanje u postrojbe civilne zaštite. 

 

Članak 10. 

Općinska načelnica Općine Vrpolje određuje/osigurava administrativne kapacitete za 

vođenje raspoređivanja obveznika u postrojbe civilne zaštite, vođenje evidencije, obavljanja 

svih poslova u svezi provođenja obveza povezanih s rješavanjem prava pripadnika postrojbi u 

svezi sudjelovanja u saniranju posljedica velikih nesreća na koje su pozvani nalogom za 

mobilizaciju, izrađuje ili organizira izradu planova djelovanja civilne zaštite uključujući i 

sheme mobilizacije pripadnika postrojbi civilne zaštite, organizira i sudjeluje u provođenju 

mobilizacije pripadnika postrojbi civilne zaštite, predlaže i rješava prava i naknada volontera, 

kao i drugih obveza pripadnika civilne zaštite povezanih s rasporedom u postrojbe civilne 

zaštite, kao što su pohađanja osposobljavanja, sudjelovanje u vježbama civilne zaštite i slično. 

 

Članak 11. 

Postrojba civilne zaštite mora postupati sukladno operativnom postupovniku koji 

donosi načelnik stožera civilne zaštite Općine Vrpolje. 

Operativnim postupovnikom definiraju se sve pojedinosti od značaja za pripravnost, 

mobilizaciju, operativno djelovanje, demobilizaciju i završetak djelovanja postrojbe civilne 

zaštite. 

Članak 12. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju, sastavu i strukturi 

postrojbe civilne zaštite Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

7/19). 

Članak 13. 

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od objave u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

 

Točka 6. Prijedlog Rješenja o izmjeni  i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova 
Odbora za društvene djelatnosti Općine Vrpolje 

 

 Ankica Zmaić: Kako nam je došlo do izmjene naših članova Općinskog vijeća obzirom 

da u vijeću nema više Željka i Nikole imamo nove vijećnike tako da u onim odborima kojima 

su oni pripadali evo ovdje konkretno Odbor za društvene djelatnosti, znači umjesto Željka 

dolazi Goran Dragun, a umjesto Nikole Ela Čančar. 

 Pitanja i prijedloga po ovoj točki od strane članova Općinskog vijeća nije bilo te je 

Općinsko vijeće jednoglasno donijelo sljedeće 



R J E Š E N J E 

o izmjeni  i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene 

djelatnosti Općine Vrpolje 

      Članak 1. 

U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti Općine 

Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 22/21) članak 1. mijenja se kako 

slijedi: 

U točki 4. član Željko Lukačević zamjenjuje se članom Goran Dragun.  

U točki 5. član Nikola Cindrić zamjenjuje se članom Ela Čančar.      

Članak 2. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije». 

Točka 7. Prijedlog Rješenja o izmjeni  i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i 

                članova Odbora za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Što se tiče izmjene ovog odbora prije je bio Željko Lukačević, 

predsjednik, a sada se predlaže Goran Dragun za predsjednika Odbora za gospodarstvo i 

komunalno gospodarstvo Općine Vrpolje. 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga od strane članova Općinskog vijeća 

jednoglasno je doneseno sljedeće 

R J E Š E N J E 

o izmjeni  i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova 

 Odbora za gospodarstvo i 

komunalno gospodarstvo Općine Vrpolje 

      Članak 1. 

U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i komunalno 

gospodarstvo Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 22/21) članak 1. 

točka 1. mijenja se i glasi: 

1. „Goran Dragun za predsjednika“  
Članak 2. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». 

Točka 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom 

poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrpolje za 2021. godinu 

 Ankica Zmaić: Evo znači ovdje imamo financijsko izvješće i Izvješće o radu DVD-a 

Vrpolje za prošlu godinu. Vi znate da Zakonom o vatrogastvu da su jedinice lokalne 

samouprave obvezne izdvajati 5% za financiranje vatrogastva i u nekoj odredbi Zakona stoji 



da oni nama trebaju nama podnositi Izviješće. Kao što vidite ovdje u Izvješće DVD-a Vrpolje 

stoji što su oni radili prošle godine i znači koliko su novaca ostvarili, tu imamo izvještaj o 

prihodima, bilanca itd. uglavnom sve je priloženo pa ste mogli pročitati . 

 Željko Lukačević: Zahvaljujem na kupnji alata za tehničke intervencije jer napokon 

možemo kod nedaj bože nekakve prometne intervencije možemo intervenirati i nekoga 

osloboditi jer sada imamo sav alat za to, imamo dosta osposobljenih osoba za tehničke 

intervencije mislim njih 10 uglavnom hvala još jednom svima prije svega načelnici. 

 Pitanja i prijedloga nije bilo te je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo sljedeći 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom 

poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva  

Vrpolje za 2021. godinu 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrpolje za 2021. godinu. 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

Točka 9.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju  

                  Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čajkovci za 2021. godinu 

 Ankica Zmaić: Evo ovdje su na redu Čajkovci i imamo njihovo Izvješće o radu i 

njihovo financijsko izvješće. Znači mi donesemo Proračun kojim predvidimo sredstva koja 

ćemo dati vatrogascima i većina sredstava se prebacuje na VZO i onda oni imaju nekakav 

interni dogovor koliko će koje društvo dobiti novaca. 

 Željko Lukačević: U drugim vatrogasnim zajednicama je to čak i nepovoljnije dok 

kod nas je 50% za središnje vatrogasno društvo jer mora izaći na sve intervencije dok ova 

druga društva ako ih ne pozovemo ne moraju niti izaći. Znači nemaju istu obvezu kao mi, ne 

moraju imati ni toliko operativnih vatrogasaca, ali rado se odazovu, rado pomognu i dobro 

dođu svima i oni su zaslužili svatko svoj dio ¼ dobiju Stari Perkovci i ¼ Čajkovci od toga što 

sjedne na VZO. 

 Pavo Ančić: Evo Želji ću postaviti pitanje da li ako imaju neka sredstva iz županije 

da li isto dolaze na račun VZO ili na DVD. 

 Željko Lukačević: Ako se prijavu u županiju kao DVD Čajkovci oni će dobiti 

direktno sredstva, a ako se prijave na vatrogasnu zajednicu županije to znači da se prijavila 

vatrogasna zajednica općine, a mi smo onda njima prebacili ta sredstva. Tako su se prijavili 

više puta i Čajkovci i St.Perkovci, a krajem prošle godine smo se prijavili i mi. Moram 

napomenuti da vatrogasna zajednica županije unazad dvije godine sufinancira liječničke 

preglede zato ovdje stoji iznos od 2.900,00 kuna. 

 Ankica Zmaić: Mogu samo reći da su sva tri društva dosta dobro opremljena kao što 

vidite trebali bi biti zadovoljni. 



 Obzirom da više nije bilo pitanja od strane članova Općinskog vijeća jednoglasno je 

donesen sljedeći 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom 

poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva  

Čajkovci za 2021. godinu 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čajkovci za 2021. godinu. 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

Točka 10.   Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom                                                                                         

                        poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Perkovci za 2021.                                  

                        godinu 

 Ankica Zmaić: Stari Perkovci su evo ovo svoje izvješće napisali nešta dosta 

siromašno. Oni su održali godišnju izvještajnu skupštinu kao i Čajkovci. Piše gdje su se sve 

takmičili, ne sjećam se da su imali nekakvu vatrogasnu intervenciju.  

 Pitanja i prijedloga nije bilo te je Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo sljedeći 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom 

poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva  

Stari Perkovci za 2021. godinu 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Perkovci za 2021. godinu. 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

Točka 11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom                  

poslovanju Vatrogasne zajednice Općine Vrpolje za 2021. godinu 

 

 Ankica Zmaić: Evo vatrogasna zajednica općine predsjednik je Željko Lukačević, a 

zapovjednik Josip Čivić. Ovdje vam je Izvješće o radu vezano i za stare i mlade i za sjednice, 

financijsko izvješće itd.  

 Željko Lukačević: Cijela vatrogasna zajednica općine je prošle godine imala 4 

intervencije.   

 

 Obzirom nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je 

donijelo sljedeći 



Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom 

poslovanju Vatrogasne zajednice Općine Vrpolje 

za 2021. godinu 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju 

Vatrogasne zajednice Općine Vrpolje za 2021. godinu.  

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

     

Točka 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom 

poslovanju Hrvatskog Crvenog križa,  Gradskog društva Crvenog križa 

Slavonski Brod za 2021. godinu 

 

 Ankica Zmaić: Kako je isto Zakonom o Hrvatskom crvenom križu propisano da 

jedinice lokalne samouprave moraju izdvajati 0,7% sredstava mi smo njima prošle godine iz 

našeg Proračuna dali 46.000,00 kuna. Onda oni nama vezano za ta naša dodijeljena sredstva 

od Općine pošalju i Izvješće o radu gdje su obuhvaćene sve općine sa područja koje pripadaju 

Hrvatskom crvenom križu Gradsko društvo Slavonski Brod. 

 Pitanja i prijedloga nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno 

donijelo sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog Crvenog križa,  

Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod za 2021. godinu  

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Izvješća o radu i financijskom poslovanju 

Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod za 2021. godinu 

koje je sastavni dio ovog Zaključka. 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.  

 

Točka 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinske načelnice 

Općine Vrpolje za razdoblje srpanj - prosinac 2021. godine 

 

 Ankica Zmaić: Evo dobili ste Izvješće o radu za prošlu 2021. godinu, znači drugu 

polovicu za srpanj-prosinac 2021. godine i kao i uvijek gledala sam da se opišu sve 

aktivnosti, svi poslovi koje sam obavljala zajedno sa svojim suradnicima isto kao i s Vama 

vijećnicima što smo donosili određene akte, prijedloga, projekte, odluke i sve sam gledala da 

iscrpno opišem i po svim područjima i segmentima pa evo ukoliko ima nekih pitanja možete 

me pitati. Već dugo sam godina općinska načelnica i u interesu mi je da se radi odgovorno, 



točno jer krećem od sebe da budem odgovorna jer ne dozvolim si da imam sutra nekih repova 

i problema to mi ne treba i tako tražim da se radi u JUO Općine Vrpolje, a tako i sama vodim 

posao i evo uz Vašu pomoć Općinskog vijeća i u ovom sazivu i u svim prethodnim sazivima 

koji su bili smo radili u zajedničkom interesu bez obzira tko kojoj političkoj opciji pripada jer 

to nisam nikada gledala jer nama je interes da mi napravimo sve što se može napraviti za 

građane naše općine. 

 Katica Funarić: Evo ja ću nešto reći obzirom da načelnica izjavljuje u ovom svom 

izvješću da je zadovoljna sa svim svojim suradnicima, vijećnicima i svima ostalim evo i ja 

izjavljujem isto da smo mi i mislim da se svi slažu s tim isto zadovoljni s njom. 

 

 Pitanja i prijedloga više nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno 

donijelo sljedeći 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o radu 

Općinske načelnice Općine Vrpolje za razdoblje  

srpanj - prosinac 2021. godine 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Izvješće o radu Općinske načelnice Općine 

Vrpolje za razdoblje od srpanj – prosinac  2021. godine.  

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

Točka 14. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine 

Vrpolje 

 

 Ankica Zmaić: Radovi na izgradnji eko-etno kuće su u tijeku i izvode se prema 

dinamičkom planu. Prošli tjedan je bio sastanak kratki na kojem su bili Željo i Andrej 

zajedno sa predstavnikom izvođača i sa nadzorom, uglavnom onaj koji je slijed provođenja 

radova, dinamike, aktivnosti odrađuje svatko svoje i nadzor vrši kontrolu. Sad planiramo 

sazvati zajednički sastanak vezano za provođenje projekta i sa našim partnerima; Spomen 

galerija, Turistička zajednica i Runolist. Moram Vam spomenuti ovo je veliki projekt koji 

jako puno iziskuje sredstava tako da ćemo možda morati razmišljati i o nekakvom zaduženju, 

ali sve ću to još razmotriti.  

-Radovi na rekonstrukciji pješačkih staza u Starim Perkovcima isto su u tijeku imamo 

nadzor koji prati te radove 

 -Što se tiče vodovodne mreže u Starim Perkovcima izvršen je tehnički pregled i kako 

je tim projektom predviđeno da se dodjele besplatni priključci na vodovodnu mrežu ti 

podnositelji zahtjeva iz tih ulica gdje je produžetak ovdje dolaze potpisati Ugovore – to je 

samo usluga koju mi vršimo za Vodovod 

 - u subotu je održano smotriranje CZ upravo vezano za sve ove naše akte koje smo 

donosili evo i ovo danas vezano za ovu Odluku, tako ćemo isto morati promijeniti i Stožer u 

nekim osobama tako mi je Željo spomenuo da treba 

 - Nadalje kako smo na zadnjoj sjednici vijeća donijeli odluku za jednokratne novčane 

pomoći umirovljenicima – uskrsnice, isti podnose zahtjeve i vrši se isplata  



- Vezano za zajednički projekt prekogranične suradnje između RH i BiH išli smo 

zajedno na jedan projekt „Zajedno do dječjeg osmjeha“ sa Općinom Kreševo iz BiH mi smo 

išli sa našim projektom izgradnje teniskog terena na Ciglani, a oni na izgradnji dječjeg 

igrališta uz dječji vrtić pa smo to prijavili na objavljeni Javni poziv.  

- Zatim vezano za financijsko izvješće I tromjesječje 2022. godine smo provodili 

određene aktivnosti što je potrebno kako bi to financijsko izvješće sastavili i evo prvi puta 

ove godine se šalje putem aplikacije u Ministarstvo financija 

 - Projekt „S knjigom nismo sami“  se provodi i provode se određene aktivnosti oko 

potpisivanja Ugovora za zavičajnu zbirku  

 - Nadalje Ministarstvu kulture i Ministarstvu graditeljstva smo dostavili završna 

Izvješća za prethodnu 2021. godinu što smo imali financiranje od kulture za Crkvu Vrpolje, a 

od državne imovine za javnu rasvjetu 

 - održan je tehnički pregled za izgrađenu  javnu rasvjetu u Čajkovcima  

 - Objavljena je javna nabava za deratizaciju, održavanje nerazvrstane ceste, traktor s 

priključcima i Ulicu Pave Šrajera 

 - Vezano za rat u Ukrajini su isto uključene jedinice lokalne a odnosi se za akciju 

smještaja – neki su se javili za ponudu objekata za smještaj i sada trebamo obići te objekte i 

pogledati – za sada imamo 3 obitelji koje su se javili za smještaj 

 - gdje smo trebali dostavljati određena izvješća, podatke to smo odradili  

Točka 15. R a z l i č i t o. 

 Željko Vuković: Evo imam malo više pitanja. Da li će biti mogućnosti načelnice da 

se biciklistička staza osvijetli solarno ili? 

 Ankica Zmaić: Mogu ja Vam postaviti pitanje da li ćete vi biti jedan od tih koji će se 

voziti biciklom. 

 Željko Vuković: Dobro, ja pitam za one koji se voze tom biciklističkom stazom ili 

šetaju. 

 Ankica Zmaić: Znači moramo tražiti suglasnost odnosno dozvolu od Županijske 

uprave za ceste, a vjerojatno bi nam i dali uglavnom ćemo vidjeti što možemo oko toga. 

             Željko Vuković:  Onaj kanal uz cestu kod nogometnog igrališta nitko ne kosi čiji je 

to za košenje to je u Štrosmajerovoj, jer Sloga kosi samo ovaj dio što se ide uz. 

             Ankica Zmaić: Da ja sada vama nešto kažem ja sa kanalima uz igrališta u 

Čajkovcima i Starim Perkovcima uopće nemam problema oni to kose. 

             Marin Kulaš: Ja se sjećam prošle godine je jedan dečko to kosio sa traktorom i 

malčerom pa se Jozo Runolist nešto bunio zbog toga. 

             Željka Orešković: Tko sada održava zelene javne površine. 

             Ankica Zmaić: Josip Šota zada održava zelene površine. 

             Željko Vuković: Kad smo već kod toga košenja jel možemo nešta poduzeti da se 

naša sva tri sela malo pošume. Jel posla sela nema nikakvo drvo pred svojom kućom i to 

sramota. Samo da kažem nekada se moralo odgovarati općini Zorić je predsjednik MZ. Moj 

otac je podnio zamolbu da se ruši drvo i da se mora ponovno posaditi, a sada se ruši kako tko 

hoće. Kod nas je pola ulice prazno. Ja bi to sve kažnjavao. 

             Ankica Zmaić: Slušaj Željo ovo je demokracija prije su se morali kopati kanali, 

vaditi mulj sada svi misle da to treba općina. Je netko to kažnjava a mi nismo nikada niti 

jednu kaznu napisali. 



 Željko Vuković: Preko puta galerije znak koji označava ne znam šta leži naslonjen na 

ogradu već mjesecima tko ga je digao neka ga i vrati. 

            Pavo Ančić: Evo ja bih dao samo komentar odnosno na održavanje kad se načelnica 

dotaknuta toga a na upit vijećnice Željke. Evo danas je gosp. Šota kosio i ne znam sada na 

koji način da opišem taj način košenja i ne znam šta bi rekao da to izgleda sad nakon košenja. 

Evo ja ću reći svoj prijedlog iako ne znam da li će možda biti obavljeno sutra ili prekosutra 

to, ali mi svi obično kada kosimo kod sebe kod kuće i na bilo kojim površinama ukoliko 

zateknemo da je nešto na tim površinama prvo to očistimo pa onda pristupimo košenju. Evo 

ja znam mislim nemam puno ali ako bude pred trgovinom neki štanicli pokupim papire jer 

ako dođem s kosilicom na taj dio ona će ga razbiti na tisuću dijelova. Ovo što je sada ovdje 

na šta liči kao što su avioni nekada bacali letke pa se sve bijeli, e sad da li će to biti 

pokupljeno ili neće ne znam ali ako ovako ostane za Uskrs izgleda kao konfete po travi. 

             Ankica Zmaić: Ja vidim danas kad sam išla kući da je košeno vidim da ima trave 

koja mu je ostala, možda će se vratiti. 

              Tomislav Šimundić: Evo ja imam par pitanja; Semafori? Mene su već par puta 

pitali u Vrpolju i Čajkovcima umalo bila nesreća. Da li se po tom pitanju išta radi? 

              - Što se tiče poslovnog prostora da li je uklonjena tabla PRODAJE SE da se to 

ukloni jer je to sramota stvarno da to još uvijek stoji. 

             - Što se tiče stupa u Walingerovoj da li je to išta rješavano oko toga? 

 Željko Lukačević: Stupovi stižu tek krajem četvrtog mjeseca. 

            Tomislav Šimundić: Čovjek je rekao da ima dva takva stupa. 

            Željko Lukačević: Nema takav stup. 

            Tomislav Šimundić: Kako nema kad je preda mnom rekao da ima. 

            Željko Lukačević: Nema osmicu ima dvije desetke, jedino da taj reže. 

            Tomislav Šimundić: Izmuljivanje kanala to je nekada bila spomen, evo sada mi je 

punica išla prokopati da joj voda ne ulazi. 

            Željko Lukačević: Predvidjeli smo troškovnikom za održavanje nerazvrstanih cesta. 

U petak je otvaranje ponuda. 

            Ankica Zmaić: Što se tiče semafora mi smo u kontaktima sa ŽUC-om vezano za 

ovdje u Vrpolju pred školom, a za Čajkovce nismo ni razgovarali, niti je to plan ove godine u 

Čajkovcima. Što se tiče kružnog toka sa ŽUC-om to je projekt koji će ići na godinu u 

financijsku konstrukciju, a ovo što se tiče semafora isto će se trebati napraviti projekti. Oni 

inače ne financiraju semafore ali ćemo mi pokušati nešto dogovoriti. A za Čajkovce ove 

godine nemamo ga u Planu. Mi imamo puno projekata koji su velike vrijednosti i onda 

moramo gledati svakih 100.000,00 kuna.  

             Tomislav Šimundić: Zašto Željo tamo na čošak ne bi mogao ići stup od 10 metara, 

bit će nam to jeftinije. 

              Ankica Zmaić: Mi smo stupove već naručili po onim cijenama koje su bile prije 5 

mjeseci tako da su te cijene koje jesu, a ja smatram ako je jedan stup od 8m onda neka budu 

sva četiri. 

             Tomislav Šimundić: A šta je Željo s onim stupom u Radićevoj ulici kod Ljube 

Vuletić. 

 Željko Lukačević: Svi stupovi stižu, svi su naručeni.  

            Pavo Ančić: Možda u Walingerovoj ne mora biti skroz pored glavne ceste, možda vi 



to bolje znate, ali dovoljno da bude tamo od prve njive da je vidljivo. A dobro kad je toliko 

bilo bez sačekati ćemo. 

 Ankica Zmaić: Mi smo to naručili još u jedanaestom mjesecu. Izložba za cvjetnicu je 

prošla ali se ne spominje da je Općina to financirala.  

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik Općinskog vijeća gosp. 

Tomislav Šimundić zaključio je sjednicu u 22,00 sata. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić                Tomislav Šimundić 

               

 

 

 

 

 


