
Z A P I S N I K 

 O radu 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 10. studenog  2015.godine s 

početkom rada u 19,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice. 

 Sjednici nazočni: Željko Vuković, Zvonko Miskrić, Josip Čivić, Pero Pepić, Tomislav Šimundić, 

Željka Orešković, Berta Abramović, Tomislav Gregurić, Željko Mandarić 

 Sjednici nisu nazočni: Damir Funarić, Marko Marić, Davor Mikić 

 Izostanak opravdao: Željko Kucjenić 

 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, Željko Lukačević 

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić, utvrđuje 

kvorum , pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći 

D N E V N I  R E D : 

1. Usvajanje Zapisnika o radu  21. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova 

održavanja javnih površina na području Općine Vrpolje, 

3. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova 

održavanja groblja na području Općine Vrpolje, 

4. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Vrpolje, 

5. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja 

Općine Vrpolje za razdoblje od rujna do prosinca 2015.godine, 

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

7. R a z l i č i t o. 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 21. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 21. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje. 

TOČKA  2. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih 

poslova održavanja javnih površina na području Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

za obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina. Tri poduzeća su platila naknadu za 

preuzimanje dokumentacije, ali samo je jedna ponuda pristigla i to od poduzeća „RUNOLIST“ d.o.o. 

Vrpolje. Iznosi koji su ponuđeni vidljivi su u zapisniku  o javnom otvaranju ponuda pa ukoliko netko 

ima nekih pitanja izvolite pitati. 

 Josip Čivić: S obzirom da je kroz protekle sjednice više vijećnika tražilo nazočnost gosp. 

Abramović na sjednici s obzirom na nezadovoljstvo njegovim radom, a bilo je na prošloj sjednici 



rečeno i da će biti pozvan na sastanak koordinatora, pa ne znam da li nije bio pozvan ili nije došao. 

Svakako bi trebalo ukazati na poboljšanje njegovih radova. 

 Ankica Zmaić: Nije bio pozvan na sastanak koordinatora jer je bio 1, ali će biti pozvan na 

slijedeći sastanak. U Čajkovcima je bio na sastanku a bio je 2. sastanak koordinatora. 

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

slijedeća 

O D L U K U 

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

za obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina 

na području Općine Vrpolje 

1. Za obavljanje komunalnih poslova održavanja groblja na području Općine Vrpolje u postupku 
Javnog natječaja za održavanje javnih površina na području Općine Vrpolje objavljenog dana 
2. 10. 2015. godine u tjedniku „Posavska Hrvatska“ i na službenim Internet stranicama 
Općine Vrpolje – www.vrpolje.hr izabire se tvrtka RUNOLIST d.o.o., Vrpolje, J.J. Strossmayera 
34.   

2. Izabrani ponuditelj obavljat će povjerene poslove sukladno troškovniku za održavanje javnih 
površina i prihvaćenoj ponudi, koji su sastavni dio ove Odluke. 

3. Obavljanje komunalne djelatnosti iz točke 1. povjerit će se izabranom ponuditelju temeljem 
pisanog ugovora na vrijeme od 4 (četiri) godine. 

4. Općinska načelnica će s izabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti iz točke 1 ove Odluke sa sadržajem propisanim stavkom 5. članka 15. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu.  

O b r a z l o ž e n j e 

      Općina Vrpolje objavila je 2. 10. 2015. godine u tjedniku „Posavska Hrvatska“ i na službenim 

stranicama Općine Vrpolje – www.vrpolje.hr Javni natječaj za održavanje javnih površina na području 

Općine Vrpolje.  

Na objavljeni Javni natječaj pristigla je 1 (jedna) ponuda odnosno ponuda tvrtke RUNOLIST d.o.o. , 

Vrpolje, J.J. Strossmayera 34. 

Razmatrajući pristiglu ponudu u postupku je utvrđeno da ista u potpunosti ispunjava uvjete tražene 

Javnim natječajem. 

Ponuda tvrtke Runolist d.o.o.,  ocjenjena je kao prihvatljiva i ujedno kao najpovoljnija ponuda. 

Nadalje je u postupku utvrđeno da odabrani ponuditelj ima sposobnosti za obavljanje komunalnih 

poslova održavanja javnih površina na osnovi dostavljenih podataka o strukturi djelatnika, opreme i 

financijskim pokazateljima poslovanja tvrtke te je odlučeno kao u izreci ove Odluke.  

      Uvjeti obavljanja komunalnih poslova određeni objavljenim Javnim natječajem od 

2.10.2015.godine pobliže će se utvrditi ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova, sukladno 

odredbi članka 15. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03. 

pročišćeni tekst, 82/04. ,110/04., 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 

147/14 i 36/15.).  

      Uputa o pravnom lijeku:  

      Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.  



TOČKA  3. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih 

poslova održavanja groblja na području Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste također dobili prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg 

ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja groblja. Na ovaj natječaj javilo se samo 

jedno poduzeće a to je poduzeće „RUNOLIST“ Vrpolje. 

 Josip Čivić: Da li se ova Odluka odnosi na vrpoljačko groblje? 

 Ankica  Zmaić: Ova Odluka odnosi se na groblje Čajkovci i Stari Perkovci 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga jednoglasno je donesena slijedeća 

O D L U K U 

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

za obavljanje komunalnih poslova održavanja groblja 

na području Općine Vrpolje 

1. Za obavljanje komunalnih poslova održavanja groblja na području Općine Vrpolje u postupku 
Javnog natječaja za održavanje groblja na području Općine Vrpolje objavljenog dana 2. 10. 
2015. godine u tjedniku „Posavska Hrvatska“ i na službenim Internet stranicama Općine 
Vrpolje – www.vrpolje.hr izabire se tvrtka RUNOLIST d.o.o., Vrpolje, J.J. Strossmayera 34.   

2. Izabrani ponuditelj obavljat će povjerene poslove sukladno troškovniku za održavanje groblja 
i prihvaćenoj ponudi, koji su sastavni dio ove Odluke. 

3. Obavljanje komunalne djelatnosti iz točke 1. povjerit će se izabranom ponuditelju temeljem 
pisanog ugovora na vrijeme od 4 (četiri) godine. 

4. Općinska načelnica će s izabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti iz točke 1 ove Odluke sa sadržajem propisanim stavkom 5. članka 15. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu.  

O b r a z l o ž e n j e 

      Općina Vrpolje objavila je 2. 10. 2015. godine u tjedniku „Posavska Hrvatska“ i na službenim 

stranicama Općine Vrpolje – www.vrpolje.hr Javni natječaj za održavanje groblja na području Općine 

Vrpolje.  

      Na objavljeni Javni natječaj pristigla je 1 (jedna) ponuda odnosno ponuda tvrtke RUNOLIST d.o.o. , 

Vrpolje, J.J. Strossmayera 34. 

      Razmatrajući pristiglu ponudu u postupku je utvrđeno da ista u potpunosti ispunjava uvjete 

tražene Javnim natječajem. 

      Ponuda tvrtke Runolist d.o.o.,  ocjenjena je kao prihvatljiva i ujedno kao najpovoljnija ponuda. 

      Nadalje je u postupku utvrđeno da odabrani ponuditelj ima sposobnosti za obavljanje komunalnih 

poslova održavanja groblja na osnovi dostavljenih podataka o strukturi djelatnika, opreme i 

financijskim pokazateljima poslovanja tvrtke te je odlučeno kao u izreci ove Odluke.  

      Uvjeti obavljanja komunalnih poslova određeni objavljenim Javnim natječajem od 

2.10.2015.godine pobliže će se utvrditi ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova, sukladno 

odredbi članka 15. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03. 



pročišćeni tekst, 82/04. ,110/04., 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 

147/14 i 36/15.).  

      Uputa o pravnom lijeku:  

      Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.  

TOČKA  4.  Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Obzirom da je u mjestu kolovozu stupio novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 

u materijalima ste dobili prijedlog Odluke. U Odluci su uvedene neke izmjene kao što je ta se može 

produžiti rad nekom lokalu, a novo je to da je uvedeno radno vrijeme OPG-a. 

 Berta  Abramović: Obzirom da ja imam lokal preko puta glazba bude preglasna, pa me 

zanima da li općina može reagirati da se barem iza ponoći stiša glazba. Nadalje objekti koji traže 

produljenje radnog vremena ugostiteljskog objekta ne smiju imati nikakvih dugovanja prema općini 

kako bi im traženo i odobrili. 

 Ankica Zmaić: Postoji članak koji kaže da se nakon 23 sata glazba treba stišati, to je znači 

članak 2 koji kaže da su „Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni osigurati da se nakon 23,00 sata glazba 

ne čuje izvan zatvorenog prostora ugostiteljskog objekta“. 

 Željko Vuković: Ja bih se nadovezao na načelnicinu rečenicu da ugostitelji moraju biti bez 

duga da bi dobili produženje radnog vremena, ja mislim da mi takvih bez duga nemamo. 

 Ankica Zmaić: Imamo mi onih koji svoja dugovanja uredno plaćaju ali naravno i onih drugih. 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo slijedeću 

O D L U K U 

O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI 

NA PODRUČJU OPĆINE VRPOLJE 

Temeljne odredbe 

Članak 1. 

      Ovom Odlukom određuje se raspored, početak i završetak radnog vremena ugostitelja, 

mogućnost produžetka radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine "Restorani" i "Barovi" na 

području općine Vrpolje, mjerila za određivanje drugačijeg radnog vremena za pojedine objekte, 

radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine "Objekti jednostavnih usluga", lokacije područja koja 

se nalaze izvan naseljenih područja naselja, prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, 

kontejneru, nepokretnom vozilu i priključom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama 

opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim i drugim površinama te vanjski izgled istih, 

prostore za kampiranje izvan kampova, uvjete koji ti prostori moraju zadovoljavati i vrijeme trajanja 

kampiranja, radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se 

mogu pružiti ugostiteljske usluge na području Općine Vrpolje i razdoblje u tijeku dana kada se 

zabranjuje usluživanje alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima. 

Raspored, početak i završetak radnog vremena u ugostiteljstvu 

 



Članak 2. 

      Ugostiteljski objekti mogu poslovati u radnom vremenu sukladno odredbama Zakona o 

ugostiteljskoj djelatnosti kako slijedi: 

1. Ugostiteljski objekti iz skupine «Hoteli», „Kampovi“ i „Ostali objekti za smještaj“ obvezno 
rade u vremenu od 0,00 do 24,00 sata svaki dan. 

2. Ugostiteljski objekti iz skupine «Restorani» i „Barovi“ rade u vremenu od 6,00 sati do 24,00 
sata, a petkom, subotom, uoči blagdana i blagdanom, ako iza njega ne slijedi radni dan mogu 
raditi od 6,00 do 02,00 sata. 

3. Ugostiteljski objekti iz skupine «Barovi» koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno 
posebnim propisima, samo u zatvorenom prostoru mogu raditi u vremenu od 21,00 sat do 
6,00 sati. 

4. Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenog područja 
naselja mogu raditi od 0,00 do 24,00 sata. 

5. Ugostiteljski objekti koji posluju na željezničkom kolodvoru, benzinskim postajama, 
trgovačkim lancima i slično posluju u vremenu dok posluju navedeni objekti. 

6. Ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ mogu raditi od 6,00 do 24,00 
sata. 

7. Ugostiteljski objekti iz skupine „Catering objekti“ mogu raditi od 6,00 do 24,00 sata. 
      Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu, koje treba biti 

sukladno propisanom radnom vremenu te se pridržavati propisanog radnog vremena. 

      Početkom radnog vremena smatra se vrijeme u kojem ugostiteljski objekt počinje raditi. 

      Završetkom radnog vremena smatra se trenutak kada ugostiteljski objekt završava s radom, što 

znači da gost u ugostiteljskom objektu više ne može naručiti niti dobiti ugostiteljske usluge. 

      Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su osigurati da se nakon 23,00sata glazba ne čuje izvan 

zatvorenog prostora ugostiteljskog objekta, kao i spriječiti stvaranje buke u ugostiteljskom objektu i 

ispred njega. 

Mjerila za određivanje drugačijeg radnog vremena 

Članak 3. 

       Radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom prostoru (terase, tende i slično) uz 

ugostiteljske objekte iz članka 2. Stavka 2. završava najkasnije u 24,00 sata te je iznošenje pića i 

napitaka nakon određenoga vremena zabranjeno. 

Članak 4. 

      Općinski načelnik Općine Vrpolje može po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte 

rješenjem odrediti najduže za 2 sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog 

člankom 2. točkom 2. ove Odluke, ukoliko nadležnom upravnom odjelu Općine Vrpolje pristignu 

prijave nadležnih inspekcijskih službi o nepoštivanju propisanog radnog vremena, prijave nadležne 

policijske postaje ili prijave građana o remećenju javnog reda i mira u objektu i u njegovoj 

neposrednoj blizini, ako se u ugostiteljskom objektu poslužuju alkoholna pića osobama mlađim od 18 

godina i ako se u ugostiteljskom objektu trguju i upotrebljavaju narkotici. 



 Ako nastupi neka od okolnosti navedenih u prethodnom stavku ovog članka, Općinski 

načelnik će rješenjem utvrditi rok trajanja mjere ranijeg završetka radnog vremena ugostiteljsko 

objekta koji ne može biti kraći od tri (3) ni duži od dvanaest (12) mjeseci. 

 Početak i završetak roka određuje Općinski načelnik zavisno o vrsti mjera koju je za pojedini 

ugostiteljski objekt utvrdilo nadležno tijelo. 

Članak 5. 

      Općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. točke 

2. ove Odluke, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava 

(dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava, manifestacija, kirvaja sportskih događaja i sličnih 

događanja), a najduže do 6,00 sati idućeg dana ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 

- u tijeku prethodnih 6 mjeseci nije učinjen niti jedan prekršaj prekoračenja dozvoljenog radnog 

vremena i niti jedan prekršaj remećenja javnog reda i mira 

- da ispunjava uvjete za zaštitu od buke 

- da je ugostitelj podmirio sve financijske (dospjele) obveze prema Općini Vrpolje 

      Zahtjev za drugačije radno vrijeme iz prethodnog stavka, ugostitelj podnosi Općinskom načelniku 

najkasnije sedam (7) dana prije dana za koji se traži drugačije radno vrijeme od vremena utvrđenog 

člankom 2. točke 2. ove Odluke. 

      Uz zahtjev iz prethodnog stavka, ugostitelj je dužan priložiti mišljenje nadležne policijske postaje. 

Članak 6. 

       Radno vrijeme ugostiteljskih sadržaja u ugostiteljskim objektima za smještaj ne mora biti 

istovjetno s radnim vremenom ugostiteljskog objekta, ali u tom je slučaju ugostitelj dužan na vidan 

način unutar ugostiteljskog objekta istaknuti radno vrijeme pojedinog ugostiteljskog sadržaja i istog 

se radnog vremena pridržavati. 

       Obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta 

Članak 7. 

 Ugostitelj može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi, 

proslava, kirvaja i slično) izvan svoga ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge sukladno već 

ishođenom rješenju nadležnog ureda, odnosno Ministarstva uz odobrenje Općine Vrpolje. 

 Sudionici proslava i manifestacija koje u promidžbeno – turističku svrhu organizira Općina 

Vrpolje ili drugi organizatori uz odobrenje Općine Vrpolje mogu na tim događajima pružati 

ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka. Sudionici proslava i manifestacija 

pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava mogu biti i pravne osobe, trgovci 

pojedinci i fizičke osobe – obrtnici koji nisu ugostitelji uz obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih 

cijena te izdavanje čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu. 

 



Prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i 

priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sl. 

Članak 8. 

      Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na 

klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga smiju se pružati na 

sljedećim prostorima: 

- neposredno uz vlastiti ugostiteljski objekt, 

- na izletištima, turističkim, sportskim i rekreacijskim područjima, 

- na prostorima na kojima se održavaju sajmovi, skupovi, svečanosti, izložbe, priredbe, športske i 

druge manifestacije i sl. samo za vrijeme njihova trajanja, 

- na trgovima i drugim javnim površinama 

- prostori u privatnom vlasništvu 

 Svi navedeni prostori za pružanje ugostiteljskih usluga trebaju imati odobrenje Općine 

Vrpolje. 

      Prostori iz stavka 1. ovog članka ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećeg 

ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine, ili poslovnom prostoru u kojem se 

obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se ne radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih 

priredbi i sl. 

      Mjesto za usluživanje na javnim površinama iz stavka 1. ovog članka rješenjem određuje Općinski 

načelnik.  

      Ugostiteljski objekti iz stavka 1.ovog članka moraju se funkcionalno i vizualno održavati u 

ispravnom stanju. 

      Iznimno od odredbe stavka 1. i 4. ovog članka, ugostitelj može odrediti prostor i vanjski izgled 

ugostiteljskog objekta iz stavka 1. ovog članka, bez ograničenja iz stavka 2. ovog članka, ukoliko se on 

nalazi u sklopu ugostiteljskog objekta iz skupine "Hoteli" koji se kategorizira zvjezdicama i kampova iz 

skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" koji se kategoriziraju i ukoliko 

takvo određivanje ne podliježe primjeni posebnih propisa. 

Prostori, uvjeti i vrijeme trajanja za kampiranje izvan kampova 

Članak 9 . 

      Iznimno, za vrijeme održavanja sportskih, skautskih, kulturno-umjetničkih, vjerskih i sličnih 

manifestacija, dozvoljeno je organizirano kampiranje izvan kampova pod šatorom, u kamp-kućici, 

kamp-prikolici, pokretnoj kućici (mobile home), autodomu (kamper) i drugoj odgovarajućoj opremi za 

smještaj na otvorenom prostoru, na prostorima: 

 



- sportsko – rekreacijskim zonama 

- prostori uz društvene domove 

      Prostor iz stavka 1. ovog članka treba zadovoljavati sljedeće uvjete: 

- minimalno jedan ulaz u prostor kampa 

- priključak na javnu prometnu infrastrukturu, najmanje postojanje prometnice od utvrđenog 

nekompaktnog građevinskog gornjeg sloja (šljunak i sl.) 

- uređen prostor za kamp parcelu (očišćen od korijenja, kamenja i sl.) 

- najmanje jedna slavina za opskrbu pitkom vodom (vodovod ili cisterna) na udaljenosti ne većoj od 

50 m od prostora dozvoljenog za kampiranje 

- najmanje 1 zahod na svakih započetih 15 korisnika (kemijski zahod ili u objektu udaljenom najviše 

100 m) 

- osigurane posude za otpatke i njihovo redovito pražnjenje 

      Trajanje kampiranja iz stavka 1. ovog članka se dozvoljava samo za vrijeme održavanja događanja 

iz istog stavka. 

      Rješenje o odobrenju iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka donosi Općinski načelnik. 

Radno vrijeme obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva  

Članak 10. 

 Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati 

ugostiteljske usluge mogu raditi u vremenu od 0,00 do 24,00 sata. 

 Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dužno je na ulazu u objekt u kojem pruža 

ugostiteljske usluge vidno istaknuti obavijesti o radnom vremenu koje mora biti određeno unutar 

radnog vremena određenog stavkom 1. ovog članka, radnim, odnosno neradnim danima i pridržavati 

se istaknutog radnog vremena. 

 Iznimno, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može na ulazu u objekt istaknuti obavijesti 

da posluje i uz prethodni dogovor, odnosno samo uz prethodni dogovor ili na poziv u kojem slučaju 

istaknuta obavijest mora sadržavati i podatke o kontaktu. 

Zabrana usluživanja odnosno konzumiranja alkoholnih pića 

Članak 11. 

      Sukladno članku 13. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, ugostitelj ne smije usluživati alkoholna 

pića gostu mlađem od 18 godina uz obvezu isticanja upozorenja. 

 U ugostiteljskom objektu u kojem se uslužuju alkoholna pića, mora na vidljivom mjestu biti 

istaknuta oznaka o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 

godina. 



      U slučaju čestog ili teškog narušavanja javnog reda i mira ili u drugim opravdanim slučajevima, 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje može donijeti zabranu usluživanja alkoholnih pića za sve ugostiteljske 

objekte ili za pojedine ugostiteljske objekte u određenom razdoblju tijekom dana. 

      Zabranu o usluživanju alkoholnih pića u pojedinom ugostiteljskom objektu u određenom 

razdoblju tijekom dana, Općinsko vijeće dostavlja ugostitelju, nadležnoj inspekciji te policijskoj 

upravi. 

Prekršajne odredbe 

Članak 12. 

 Za nepridržavanje radnog vremena utvrđenog ovom Odlukom, primjenjuju se prekršajne 

odredbe određene člankom 46. stavka 1. točke 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. 

 Za nepoštivanje svih ostalih odredbi ove Odluke, primjenjuju se prekršajne odredbe 

određene člankom 46., 47., 48., 49., 50., 51. i 52. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. 

Završne odredbe 

Članak 13. 

 Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke provode inspekcijske službe (turistički 

inspektori) i policijski službenici svaki u okviru svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima. 

Članak 14. 

 Svi ugostiteljski objekti na području Općine Vrpolje dužni su raspored radnog vremena 

uskladiti s odredbama ove Odluke u roku od 15 dana od dana njezina stupanja na snagu. 

Članak 15. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na 

području Općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 12/10.) 

Članak 16. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». 

TOČKA  5. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih  

  poslova održavanja javnih površina na području Općine Vrpolje 

 Ankica  Zmaić: Ovom Odlukom obuhvaćeni su učenici koji idu vlakom, pretpostavljam da 

učenici iz Čajkovaca putuju autobusom jer je autobus besplatan od strane gdje su autoprijevoznici ti 

koji sufinanciraju 25% prijevoza. Ovom Odlukom obuhvaćena su četiri mjeseca znači; rujan, listopad, 

studeni i prosinac 2015.godine za isplatu za prijevoz i to bi bilo isplaćeno odjednom, a na godinu bi se 

donosila nova Odluka. Naravno moram napomenuti da će sredstva biti isplaćena na račune roditelja 

onih koji nemaju nikakvih dugovanja prema općini. 



 Pitanja i prijedloga od strane članova Općinskog vijeća nije bilo te je jednoglasno usvojena 

slijedeća  

O D L U K U 

o sufinanciranju prijevoza redovitih  

učenika srednjih škola sa područja Općine Vrpolje za razdoblje 

od rujna do prosinca 2015.godine 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, postupak i način ostvarivanja prava na sufinanciranje 

troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja Općine Vrpolje za razdoblje od 

rujna do prosinca 2015.godine, odnosno 1. polugodište školske godine 2015/2016. 

Članak 2. 

 Pod javnim prijevozom redovitih učenika srednjih škola podrazumijeva se prijevoz vlakom od 

mjesta prebivališta učenika do mjesta škole i od mjesta škole do mjesta prebivališta. 

Članak 3. 

 Uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje javnog prijevoza su: 

- prebivalište na području Općine Vrpolje 

- redovito pohađanje srednje škole 

- da na dan podnošenja pisanog zahtjeva ili zamolbe roditelji ili staratelji učenika nemaju 

financijskog duga s bilo koje osnove prema Općini Vrpolje većeg od 200,00 kuna 

- da ne koriste sufinanciranje od 25% sa neke druge osnove propisane zakonskim 

odredbama 

Članak 4. 

 Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke ostvaruju pravo na sufinanciranje 

troškova prijevoza vlakom u iznosu 25% cijene mjesečne karte za odgovarajuće relacije na kojima 

koriste usluge prijevoza za razdoblje od rujna do prosinca 2015.godine. 

Članak 5. 

 Pravo na sufinanciranje prijevoza redovitih učenika ostvaruje se podnošenjem pisane 

zamolbe Općini Vrpolje, općinskoj načelnici uz prilaganje slijedeće dokumentacije: 

- OIB učenika 

- OIB roditelja koji podnosi zamolbu i na čiji račun će se izvršiti uplata 

- Potvrdu srednje škole kojom se potvrđuje da učenik redovito pohađa školu 

- Kopiju iskaznice HŽ-a 

- Kopije mjesečnih karti 

- Preslik IBAN računa roditelja na koji će se izvršiti isplata financijskih sredstava 

Članak 6. 



 Pravo na sufinanciranje prijevoza redovnih učenika srednjih škola ostvaruje se donošenjem 

rješenja o isplati novčane pomoći. 

Članak 7. 

 Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Vrpolje za 2015.godinu i 

planirana su Programom socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2015.godinu. 

Članak 8. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje zadužuje Općinsku načelnicu za izvršenje i provođenje ove 

Odluke. 

Članak 9. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

TOČKA 6. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Moram napomenuti da je prošao rok za predaju dokumentacije za Udruge pa 

bi zamolila Odbor za društvene djelatnosti i predsjednicu da se dogovore za sastanak kada bi mogao 

biti i pregledaju dokumentaciju. Predsjednica Željka Orešković predlaže da to bude u nedjelju 18,00 

sati . 

 - Povodom Svih svetih obilazili smo grobove poginulih branitelja zajedno sa predstavnicima 

županije, stavljeni su vijenci kod centralnih križeva u sva tri naselja kao i kod spomenika u sva tri 

naselja. Moram napomenuti da su bila dva vijećnika ali dobro. 

 - DVD-ovima su isplaćene pomoći – odnosi se na St. Perkovce i Vrpolje 

 - isplaćene su dnevnice vijećnicima 

 - također je isplaćen ogrjev korisnicima koji se griju na drva u iznosu 42.750,00 kuna ukupno 

45 korisnika  

 Željko Lukačević: Bili su predstavnici Vodovoda te smo obišli mjesta koja treba sanirati a 

ostala su od radova regionalnog vodovoda 

 Ankica Zmaić: Rasvjeta u Ulici B. Jelačića je pri kraju izgradnja 

 - u tijeku su radovi na pješačkim stazama u Vrpolju 

 - završeni su radovi u parku u Čajkovcima, nadzor je zadovoljan izvedenim radovima i 

napravljena je primopredaja izvedenih radova 

 - postavljeni su reflektori  na dječjem igralištu u Čajkovcima, odnosno javna rasvjeta 

 - izvršena je sanacija  i izgradnja staza u Starim Perkovcima i odvodnja  kod Crkve Sv. Ane 

 - U Starim Perkovcima je postavljena slavina vrtna na groblju 

 - Što se tiče izrade sanitarnog čvora u groblju u Čajkovcima vjerovali ili ne ponuda gosp. 

Kokavec je 35.000,00 kuna i smatram da je to malo previše novaca pa ćemo to nagodinu razmotrit 

temeljito 

 - također je postavljena vrtna slavina u Čajkovcima na groblju 

 - Nagodinu je planirano proširivanje mrtvačnice u groblju u Čajkovcima odnosno izgradnja 

nadstrešnice 

 - krenut ćemo u radove na kružnom toku pa smo kupili, travu, cvijeće, sadnice i drugo 

 - naručena smeđa turistička signalizacija i bit će postavljena ovih dana u Čajkovcima i Starim 



Perkovcima, a u Vrpolju na godinu jer trebamo dobiti suglasnost od Hrvatskih cesta  

 - Staza u Perkovcima u groblju kreće sa radovima i povoljnija ponuda iznosi 62.000,00 kuna, a 

izvoditi radove će tvrtka Runolist d.o.o. Vrpolje 

 Zvonko Miskrić: Kad je za Perkovce onda sve može, a za Čajkovce ne može običan WC. Ja sam 

i rekao da će to više koštati od 20.000,00 kuna jer mije to Kokavec rekao. 

 Ankica Zmaić: Odgovor će te dobiti u pisanom obliku 

 - želim još informirati da su radovi u crkvi u Vrpolju u tijeku 

 - također je u tijeku rješavanje grijanja u Domu u Vrpolju, ponuda je oko 25.000,00 kuna 

 - proveli smo javnu nabavu za ulicu u Starim Perkovcima a odnosi se na ulicu Vladimira 

Nazora, a najpovoljniji izvođač Safundžić  ponudio je 62.000,00 kuna   

 - u dječjem vrtiću su još kupljeni stolovi koji su nedostajali, tako da ćemo opremiti još jedan 

prostor 

 - bila sam u Ministarstvu regionalnog razvoja i potpisala Ugovor o sufinanciranju pješačkih 

staza u iznosu 484.000,00 kuna pomoći van natječajne procedure 

 - u Općini su bili predstavnici Hrvatskih voda vezano za prečistać te su nas informirali da su  se 

na natječaj javila dva ponuđača, od kojih je jedan naša Brodska posavina iz Slavonskog Broda i 

obzirom da nisu bili najpovoljniji uložili su žalbu, te bi nam obzirom na rokove taj novac mogao 

propasti, ali ja ću pokušati nešto riješiti za nastavak izgradnje kanalizacije i vodoopskrbe 

 - U Starim Perkovcima je bila promocija knjige „Slavonac“  St. Perkovci koju je Općina 

financijski pomogla u njenom izdavanju  

 - Održane su sjednice koordinatora u mjestima Općine 

 - U posjeti nam je bio jedan dužnik komunalne naknade Mario Tolić te je postignut neki 

dogovor da odradi neke radove kako bi se to riješilo 

 - u posjeti Općine bili su ponuđači koji bi gradili kogeneracijsko postrojenje u poslovnoj zoni 

„Vašarište“ na građ. čestici koje je trenutno vlasnik gosp. Leko, a isto tako i toplovode 

 Pero Pepić: Što je sa onim ponuđačem u Starim Perkovcima 

              Ankica Zmaić: Upravo je bio neki dan u Općini i opet istog odgovora da će nastaviti sa 

izgradnjom  uskoro. 

              Željko Vuković: Pero Ćosić nam je obećao izmuljiti ciglanu kad je bio za Dan Općine da li će to 

biti riješeno i još me nešto zanima da li netko radi zemlju od Sušionice? 

TOČKA   7. R a z l i č i t o. 

 Josip Čivić: Da li su uređaji plaćeni Županijskoj vatrogasnoj zajednici? 

 Ankica Zmaić: Rečeno je u Županiji da prvo moraju provesti javnu nabavu i nakon toga ćemo 

znati koliko trebamo platiti 

 Josip Čivić: A oni kažu da Općine još nisu uplatile sredstva 

 Ankica Zmaić: To nije istina, a ustvari koliki iznos da platimo kad ne znamo kolika je cijena 

 Berta Abramović: Da li se može riješiti rasvjeta od Štrosmajerove do pumpe, jer je puno 

pješaka i biciklista' 

 Ankica Zmaić: Dobit će te odgovor u pismenom obliku, odnosno na godinu planiramo 

izgradnju pješačke staze do Vrtića pa će biti postavljena i rasvjeta do vrtića 

 Željko Vuković: Pohvaljujemo radove odnosno košenje kanala. Da li se rješavala rasvjeta koja 

nije do sada radila? Da li će biti riješena čuprija kod ambulante? Kako će biti riješen parking kod Crkve 

i Etno kuće? 

 Željko Mandarić: Što se tiče izlaza kod etno kuće možda napraviti izlaz pored Lungula 



              Ankica Zmaić: Razmotrit ćemo mogućnost kružnog toka, a inače je planirano 7-8 parkirnih 

mjesta u dvorištu 

 Željko Vuković: Što se tiče autobusnog stajališta da se što prije napravi, još da pitam da li ima 

što novoga po pitanju groblja 

 Ankica  Zmaić: Tomislav će to kontaktirati jer je zadužen na sastanku koordinatora za groblje 

sa predstavnicima Strizivojne 

 Tomislav Šimundić: Nisam bio ovdje pa nisam mogao obaviti kontakte ali evo nastojati ću to 

riješiti. 

Obzirom više nije bilo pitanja i prijedloga sjednica je završila u 20,30 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić        Tomislav Šimundić 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


