
Z A P I S N I K 

 

 O radu 35. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje održane 21. ožujka 2013. godine u 

prostorijama Općinske vijećnike Općine Vrpolje s početkom rada u 19,00 sati. 

 

 Sjednici nazočni: Tomislav Šimundić, Dražen Maršić, Željko Vuković, Martina Marić, 

Terezija Bogdanović, Zlatka Hrastović, Joža Biščanić, Pero Pepić, Drago Marić, Željko Kucjenić 

 Sjednici nisu nazočni: Terezija Sočković, Zdravko Karalić, Ivan Pralas 

 Izostanak opravdali: Damir Funarić, Jelena Turčić,prof. 

 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, načelnica, Željko Lukačević – zamjenik načelnice 

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić, pozdravlja 

nazočne i nakon ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 34. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izviješća Komisije o popisu imovine Općine Vrpolje sa 

stanjem 31. 12. 2012. godine, 

3. Prijedlog Odluke o izvršenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Vrpolje za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine, 

4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izviješća o izvršenju programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2012. godini, 

5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izviješća o izvršenju programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2012. godini, 

6. Prijedlog Zaključaka o usvajanju Izviješća o radu Općinskog načelnika Općine 

Vrpolje za razdoblje lipanj – prosinac 2012. godine 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vrpolje, 

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća, 

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine 

Vrpolje, 

10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izviješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na 

području Općine Vrpolje, 

11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Vrpolje, 

12. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrpolje, 

13. Prijedlog Rješenja o izboru članova Savjeta mladih Općine Vrpolje,  

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 je prihvaćen. 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 34. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje  
 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 34. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

 

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 34. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 

 

 

 



TOČKA 2.  Prijedlog Odluke o usvajanju Izviješća Komisije o popisu imovine Općine 

Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2012. godine 

 

 

Ankica Zmaić: Sukladno uredbama u računovodstvu predstavnička tijela moraju 

donijeti Odluku da usvajaju Izvješće o popisu imovine. Komisija u sastavu: Tomislav 

Šimundić, Joža Biščanić i Nada Funarić izvršila je popis inventure, pa ukoliko netko želi 

može doći pregledati inventurne liste, odnosno izvršiti uvid u navedeno.  

 Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

o usvajanju Izviješća Komisije o popisu 

imovine općine Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2012. godine 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Izviješće Komisije o izvršenom popisu imovine 

u vlasništvu općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2012. godine. 

 

Članak 2. 

 Komisija je izvršila popis imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i 

obveza općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2012. godine, te sastavila Izviješće, odnosno 

zapisnik o izvršenom popisu imovine koja je iskazana u inventurnim popisnim listama, stanje 

blagajne u blagajničkom izvještaju i žiro računa na dan 31. 12. 2012. godine. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 3. Prijedlog Odluke o izvršenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Vrpolje za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine 

 

  

Tomislav Šimundić: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

izvršenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

prosinca 2012.g. 

Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Odluku o izvršenju Godišnjeg obračuna 

Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012.g. Kao što znate 

Proračun Općine Vrpolje za 2012. godinu bio je planiran u iznosu 3.782.500,00 kuna. 

Ostvaren je u iznosu 3.707.663,00 kuna. Nenaplaćena potraživanja da nad 31. prosinca 2012. 

godine iznose 1.009.820,40 kuna. Obzirom na stanje u državi, smatram da smo sve u svemu 

ove godine poslovali pozitivno. 

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeći 

 

 

 

 

 

 

 



GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE VRPOLJE 

za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca  2012. godine 

 

OPĆI DIO 

 

                                                                      I 

 Proračun Općine Vrpolje za 2012. godinu planiran je u iznosu 3.782.500 kn.  

 Prihodi Proračuna općine Vrpolje u razdoblju od 01. 01. – 31.12.2012. ostvareni su u iznosu  

od 3.707.663 kn. 

      II 

 Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili su 3.486.632 kn. 

 

      III 

 Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak 

prihoda i primitaka. 

 

 Ostvareni prihodi i primici   3.707.663 kn 

 Izvršeni rashodi i izdaci   3.486.632 kn 

 Višak prihoda i primitaka                                 221.031 kn 

 

      IV 

 Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01. 01. 2012. godine bilo je 385.503,97kn, a 

na dan 31.12. 2012. godine iznosilo je 71.578,65 kn . 

 

      V 

 Općina Vrpolje nije primala niti davala zajmove u 2012. godini. 

 

     

                                                     IV  

 Nenaplaćena potraživanja na dan 31.prosinca 2012. godine iznose 1.009.820,40 kn, a 

odnose se na : 

   - potraživanja za poreze                         268.407,35 

 - potraživanja za dane konc. kom. usluge                                        9.000,00 

                 - potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine                        19.998,12 

                 - potraživanja za zakup polj. zemljišta                                           45.155,46 

 - potraživanje za korištenje javne površine                                11.388,00 

 

  - potraživanje za šumski doprinos                             397,23 

 - potraživanja za vodovodnu mrežu    649,62 

                 - potraživanja za distrib.razliku                                                         3.182,12  

                 - potraživanja za komunalni doprinos                                             14.303,36                        

      - potraživanja za komunalnu naknadu                                           446.514,63 

                 - potraživanja za grobno mjesto    1.151,00 

                 - potraživanja za grobnu naknadu                                                        115,10   

   - potraživanja za  prodaju poljop. zemljišta       7.066,67 

                 - potraživanja za  prodaju građ. zemljišta                                       181.271,14 

    - potraživanja za otkup stanova                                       1.220,60 

            __________________________________________________________________ 

                                                                                                                      1.009.820,14 

    

 



      VII 

 Stanje nepodmirenih obveza na dan 31. prosinca 2012.godine u iznosu od 1.395.474,17 kn 

odnosi se na kreditno zaduženje i kamate za Sušionicu Vrpolje gdje je Općina suosnivač u iznosu od 

849.004,55 kn obveze za zaposlene(plaća 12/12) u iznosu od 31.935,82 kn,te obveze prema 

dobavljačima u iznosu od 514.533,80 kn. 

 

POSEBNI DIO 

      VIII 

 Posebni dio godišnjeg izvještaja općine Vrpolje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 

2012. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po osobnim i 

posebnim namjenama. 

 

       IX 

 Godišnji obračun proračuna općine Vrpolje zajedno sa usporednim pregledom planiranih i 

ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije». 

 

TOČKA 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izviješća o izvršenju programa gradnje objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2012. godini 

 

 Tomislav Šimundić: U materijalima ste dobili Prijedlog  Zaključka o usvajanju 

Izvješća o izvršenju Programa gradnje pa molim načelnicu da pojasni navedeno. 

 Ankica Zmaić: Kao i svake godine u skladu sa Zakonom o kom. gospodarstvu 

moramo usvojiti Izviješće o izvršenju Programa što je Proračunom i predviđeno.Ovaj 

zaključak je usuglašen sa Proračunom, znači iznosi samo preneseni u Zaključak, opisani 

poslovi sve što je izvršeno, a bilo planirano. 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga po ovoj točki Općinsko vijeće Općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Vrpolje u 2012. godini 

 

Članak 1. 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture propisani u članku 30. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu na području općine Vrpolje za 2012. godinu planiran je 

u iznosu od 469.000,00 kuna iz Općinskog proračuna, a ostvaren u iznosu od 449.021,00 kuna 

iz Općinskog proračuna. 

 

Članak 2. 

 Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako slijedi: 

 

1. Građenje javnih površina 

 

a) Izrada Idejnog  projekta za pješačke staze u Čajkovcima u parku  

Planirano: 7.000,00 kuna 

Ostvareno: 6.250,00 kuna 

 

b) Izrada izmjene Projekta za pješačke staze u naselju Vrpolje – I faza i izgradnja 

dijela staza 



Planirano: 48.000,00 kuna 

Ostvareno: 31.744,00 kuna 

 

c) Izgradnja Kružnog toka u Vrpolju 

Planirano: 3.750.000,00 kuna 

Ostvareno: 3.750.000,00 kuna 

 

2. Građenje groblja 

 

a) Dodatna ulaganja na Mrtvačnici na groblju u Starim Perkovcima 

 

Planirano: 15.000,00 kuna 

Ostvareno: 14.848,00 kuna 

 

b) Nastavak i završetak izrade projektne dokumentacije – legalizacije Mrtvačnice u 

Čajkovcima 

 

Planirano: 19.000,00 kuna 

Ostvareno: 18.595,00,00 kuna 

 

 

3. Javna rasvjeta 

 

a) Izgradnja javne rasvjete u naselju Stari Perkovci - nastavak 

Planirano: 123.000,00 kuna 

Ostvareno: 122.867,00 kune 

 

b) Izrada dijela projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u naselju 

Vrpolje 

Planirano: 34.000,00 kuna 

Ostvareno: 33.818,00 kuna 

 

c) Izrada dijela projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u naselju 

Čajkovci 

Planirano: 22.000,00 kuna 

Ostvareno: 21.590,00 kuna 

 

4. Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 

 

a) Izrada dijela projektne dokumentacije – glavni i izvedbeni projekti za odvodnju 

za naselje Čajkovci i Stari Perkovci 

 

Planirano: 87.000,00 kuna 

Ostvareno: 86.044,00 kuna 

 

5. Komunalna infrastruktura za Poduzetničko-poslovnu zonu 

 

a) Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničko-poslovnoj zoni „Vašarište“ 

u naselju Vrpolje 

 



Planirano: 114.000,00 kuna 

Ostvareno: 113.265,00 kuna 

 

Članak 3. 

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

 
 

TOČKA 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izviješća o izvršenju programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2012. Godini 

 

Ankica Zmaić: Sukladno Zakonu o kom. gospodarstvu Općinsko vijeće dužno je 

donijeti navedeni Zaključak. Ovdje je navedeno sve što je planirano u 2012.g. i koliko je 

utrošeno.  

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga po ovoj točki Općinsko vijeće Općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području  

Općine Vrpolje u 2012. godini 

 

Članak 1. 

 Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Vrpolje za 2012. 

godinu planiran je u iznosu od 529.500,00 kuna, a ostvaren je u iznosu od 525.566,00 kuna. 

 

Članak 2. 

 Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako slijedi: 

 

1. Odvodnja atmosferskih voda 

- pročišćavanje i kopanje kanala i postavljanje cijevi uz nerazvrstane ceste i 

poljske putove na području cijele općine po potrebi i uređenje voda 

 

Planirano: 20.000,00 kuna 

Ostvareno: 19.374,00 kuna 

 

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 

- čišćenje i košnja trave i čišćenje snijega na trgu, pješačkoj zoni, dječjem igralištu, 

ispred zgrade općine i parkovima u Općini Vrpolje 

 

Planirano: 27.000,00 kuna 

Ostvareno: 25.995,00 kuna 

 

3. Održavanje javnih površina 

- nabavka i postavljanje prometnih znakova i uređenje javnih površina i sanacija 

pješačkih staza 

 

Planirano: 25.500,00 kuna 

Ostvareno:25.447,00 kuna 

 

4. Održavanje nerazvrstanih cesta 



- nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim agregatom i nasipanje poljskih putova na 

području općine Vrpolje 

 

Planirano: 42.000,00 kuna 

Ostvareno: 42.000,00 kuna 

 

5. Održavanje groblja 

- održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz smeća sa groblja u svim naseljima 

 

Planirano: 75.000,00 kuna 

Ostvareno: 73.830,00 kuna 

 

6. Javna rasvjeta 

- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i poboljšanje ulične rasvjete na području 

Općine Vrpolje 

 

Planirano: 57.000,00 kuna 

Ostvareno: 56.970,00 kuna 

  

- troškovi el. energije za javnu rasvjetu na području općine Vrpolje 

 

Planirano: 283.000,00 kuna 

Ostvareno: 281.950,00 kuna 

 

Članak 3. 

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

 

 
TOČKA 6. Prijedlog Zaključaka o usvajanju Izviješća o radu Općinskog načelnika Općine 

Vrpolje za razdoblje lipanj – prosinac 2012. Godine 

 

Ankica Zmaić: Sukladno zakonskim okvirima podnosim Izvješće za drugih 6. 

mjeseci 2012. godine pa ukoliko ima pitanja izvolite postaviti. Smatram da sam opširno i 

temeljito sve opisala. 

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

je odnijelo slijedeći 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izviješća o radu 

Općinskog načelnika Općine Vrpolje za razdoblje  

lipanj - prosinac 2012. godine 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine 

Vrpolje za razdoblje od lipnja do prosinca  2012. godine.  

 

Članak 2. 

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

 

 

 



TOČKA 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vrpolje 

 

 Ankica Zmaić: Svi ste u materijalima dobili prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta 

Općine Vrpolje, gdje stoji da se članak 17. mijenja i glasi da građani mogu neposredno sudjelovati u 

odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i 

ovim Statutom. Također se mijenja i članak 18.  i sve što je navedeno u Članku 2. Ovih izmjena 

odnosi se na izmjenu. Isto tako Općinsko vijeće više neće imati 15 članova već 13 što se određuje 

prema broju stanovništva itd. Pa ukoliko netko ima nekih pitanja slobodno pitajte. 

 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno je 

donijelo slijedeću 

ODLUKU 

O IZMJENI I DOPUNI STATUTA OPĆINE VRPOLJE 

Članak 1. 

U Statutu Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09.) 

članak 17. mijenja se i glasi: 

„Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem 

referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom..“ 

 

Članak 2. 

Članak 18. mijenja se i glasi: 

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

prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela kao i o drugim 

pitanjima određenim zakonom i statutom. 

Na temelju odredaba zakona i Statuta raspisivanje referenduma može predložiti 

najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, 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 

predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, te 

ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, na području općine, 

predstavničko tijelo 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 predstavničkog 

tijela. 

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

predstavničko tijelo dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave 

nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja 

prijedloga. Središnje 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 jedinici i je li 

referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti 

predstavničkom tijelu. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, predstavničko tijelo raspisat će 

referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne 

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

pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. 

Predstavničko tijelo 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 predstavničko tijelo, 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. ovoga Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

Članak 3. 

Članak 19. mijenja se i glasi: 

„Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati 

putem referenduma. 

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u 

jedinici u kojoj se traži opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran 

zajedno s njim. 

Predstavničko tijelo raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s člankom 24. stavkom 5. ovoga Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li 

prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici. 

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika. 

Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati 

prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za 

opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika. 

Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s 

njim 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 u jedinici. 

 

Članak 4. 

 Članak 20. mijenja se i glasi: 

 Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga 

Zakona i Zakona kojim se uređuje provedba referenduma. 

 

Članak 5. 

U članku 25. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće.“ 

Dosadašnji stavci 2, 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.   

 

Članak 6. 

U članku 31. stavku 1. alineja 7. mijenja se i glasi: 

„ 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,“  

Članak 7. 

Iza članka 34 dodaje se novi članak 34.a koji glasi 

 

„Članak 34.a 

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 središnjeg 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 8. 

U članku 35. stavku 2. broj „15“ zamjenjuje se brojem „13“. 

 

Članak 9. 

U članku 36. stavku 3.  riječ „troškova“ briše se. 

 

Članak 10. 

Članak 46. mijenja se i glasi: 

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

poslove u Općini. 

Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost 

općinskog načelnika, u slučajevima propisanim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi. 

Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnosti na koje su izabrani 

obavljati profesionalno.  

U slučaju da općinski načelnik i njegov zamjenik dužnosti ne obnašaju profesionalno 

imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća. 

Općinski načelnik: 

1. priprema prijedloge općih akata, 

2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, 

3. utvrđuje prijedlog proračuna općine i izvršenje proračuna, 

4. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu općine u 

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

5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina općine i raspolaganju ostalom 

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 ostavlom 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, 

6. imenuje i razrješuje predstavnike općine 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, 

7. upravlja prihodima i rashodima općine, 

8. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna općine, 

9. 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,  



10. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela općine, 

11. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela, 

12. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora, 

13. utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela općine, 

14. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju 

obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, 

15. usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi općine u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni 

općini, 

16. nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne 

uprave, 

17. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 

18. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora, 

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

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 6. ovoga članka općinski 

načelnik dužan je dostaviti općinskom vijeću u roku od 8 dana od donošenja i objaviti u 

službenom glasilu jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave. 

Općinski načelnik je dužan izvijestiti općinsko vijeće o danim suglasnostima za 

zaduživanje iz stavka 1. točke 9. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno 

izvještajno razdoblje.“ 

Članak 11. 

Članak 49. mijenja se i glasi: 

„Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine, 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 predstojnika ureda državne uprave u županiji 

i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta. 

Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti 

osnovanost odluke općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg akta.“ 

 

Članak 12. 

Članak 66. mijenja se i glasi: 

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće. 

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti 

više od 60 dana. 

 

Članak 13. 

U članku 69. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava većinom glasova svih članova bira 

predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.“ 

 

Članak 14. 

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

Brodsko – posavske županije“, osim članka 10. stavka 3. i stavka 5. točke 5. i 6. koji stupaju 

na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih 



izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te 

općinskih načelnika, gradonačelnika i župana. 

 

TOČKA 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća 

 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrpolje pa ukoliko netko ima nekih pitanja izvolite pitati. 

 

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

usvojilo slijedeću 

ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRPOLJE 
 

Članak 1. 

 U Poslovniku Općinskog vijeća općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 9/09), članak 2. mijenja se i glasi: 

„Konstituirajuću sjednicu općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave 

nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti. 

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani 

član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti 

najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja 

je imala manji redni broj na glasačkom listiću.” 

Općinsko vijeće konstatirano je izborom predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na 

konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća. 

Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ima do izbora predsjednika Općinskog vijeća sva 

prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u pogledu predsjedavanja i rukovođenja 

sjednicom, a do izbora Mandatne komisije i komisije za izbor i imenovanja ovlašten je 

predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i najmanje 1/3 vijećnika ako ovim 

Poslovnikom nije određeno da pojedine odluke predlaže određeno tijelo ili veći broj vijećnika. 

Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa 

naša domovino”. 

Članak 2. 

      U članku 24. riječ „razrješenja“ zamjenjuje se riječju „opoziva“. 

 

Članak 3. 

            Članak 43. mijenja se i glasi: 

            „Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i 

godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine podnosi općinski načelnik kao jedini 

ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima propisanim zakonom. 

            Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o 

amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini. 

            Ako se proračun za narednu godini ne može donijeti prije početka godine za koju se 

donosi, a općinski načelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo 

općinskog vijeća za proračun ili najmanje 1/3 vijećnika imaju pravo predložiti donošenje 

odluke o privremenom financiranju.“  

 



Članak 4. 

Članak 55. mijenja se i glasi: 

„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 središnjeg 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.“ 

 

TOČKA 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine 

Vrpolje, 

 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 

komunalnom doprinosu Općine Vrpolje, jasno je vidljivo o kakvim se smanjenjima radi pa ukoliko 

netko ima nekakvih pitanja izvolite pitati. 

 

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

usvojilo slijedeću 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu  

na području Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 U Odluci o komunalnom doprinosu na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 17/11.), članka 15. mijenja se i glasi: 

 Komunalni doprinos plaća se jednokratno ili obročno. 

 Kod jednokratnog plaćanja obvezniku ili podnositelju zahtjeva odobrava se popust od 20% 

obračunatog komunalnog doprinosa s tim da iznos kom. doprinosa sa obračunatim popustom ne može 

biti manji od 300,00 kuna po zgradi i plaća se u roku od 15 dana po izdavanju Rješenja o komunalnom 

doprinosu. 

 Na zahtjev obveznika može se odobriti obročna otplata ukoliko je ukupni iznos komunalnog 

doprinosa veći od 1.000,00 kuna s tim da prvi obrok ne može biti manji od 300,00 kuna, a slijedeći 

mjesečni obroci ne mogu biti manji od 200,00 kuna. 

 Mjesečni obroci plaćaju se do 20-tog u mjesecu za tekući mjesec. 

 

Članak 2. 

 Iza članka 15. dodaje se novi članak 15. a koji glasi: 

Članak 15.a 

Plaćanje komunalnog doprinosa u postupcima izdavanja Rješenja o izvedenom stanju u 

postupku ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade, rješenjem o komunalnom doprinosu odobrava se 

odgoda plaćanja, odnosno odgoda početka njegova plaćanja u slučaju obročne otplate za godinu dana, 

od dana izvršnosti rješenja ako to pisanim zahtjevom zatraži podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik 

zgrade koja se ozakonjuje. 

 Za plaćanje komunalnog doprinosa u slučajevima iz prethodnog stavka može se odobriti 

obročna otplata na način i pod uvjetom iz članka 15. ove Odluke. 

 



Članak 3. 

 Iza članka 17. dodaje se novi članak 17.a koji glasi: 

Članak 17.a 

 Prvo na popust od 25% pri plaćanju komunalnog doprinosa kao jednokratno pravo imaju 

hrvatski branitelji iz Domovinskog rata čiji status je utvrđen sukladno zakonskim propisima o pravima 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  te da je sudjelovao u obrani 

Republike Hrvatske najmanje tri mjeseca. 

 

Članak 4. 

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

Brodsko-posavske županije“ 

 

TOČKA 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izviješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom 

na području Općine Vrpolje 

 

 Ankica Zmaić: Sukladno Zakonu o otpadu podnosim Izvješće koje ste dobili u 

materijalima. Sjećate se da smo i prošle godine ovakvu Odluku donosili. 

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

donesena slijedeća 

O D L U K U 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom na području Općine Vrpolje 

za 2012. godinu 
 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 

otpadom na području Općine Vrpolje za 2012. godinu koje je podnijela Općinska načelnica. 

 

Članak 2. 

 Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Vrpolje za 2012. 

godinu sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-Posavske županije“ i 

dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i Agenciji za zaštitu okoliša. 

 

TOČKA 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Vrpolje 

  

 Ankica Zmaić: Kao i prošle godine Općinsko vijeće bi trebalo donijeti Zaključak o 

usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrpolje s tim da sada 

imamo nekih izmjena jer je Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Perkovci počelo sa radom. 

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

je donijelo slijedeći 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Analize stanja 

sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Vrpolje koja je sastavni dio ovog Zaključka 



Članak 2. 

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

 

TOČKA 12. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrpolje 

 

 Tomislav Šimundić: Ja sam bio predsjednik Povjerenstva za odabir i prema 

ponudama koje su pristigle Jureković d.o.o. Slavonski Brod je bio puno povoljniji. 

 Željko Vuković: Evo mogu samo reći puno sreće s njim, ali znamo kako je bilo s 

njim, evo i ja sam imao tih problema s njim, ali on treba imati nekakav plan. 

  

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

je donijelo slijedeću 

ODLUKU O IZBORU  NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  

ZA DAVANJE  KONCESIJE  

za obavljanje dimnjačarskih poslova  

na području općine Vrpolje  

 

 

Članak 1. 

 

Za davanje koncesije za  obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Vrpolje, 

kao najpovoljnija ponuda, temeljem članka 12. stavka 2. točke 2. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (najviša ponuđena naknada za koncesiju), odabire se ponuda koju je podnio 

ponuditelj: 

 

JUREKOVIĆ d.o.o.Slavonski Brod, 

Kumičićeva 100; OIB 35579728370 

 

      s ponuđenom naknadom za koncesiju u iznosu od 2.500,00 kuna godišnje. 

 

      Pod koncesijom iz stavka 1. ove točke razumijeva se obavljanje komunalne djelatnosti – 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Vrpolje što razumijeva obvezu čišćenja 

i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.  

 

      Koncesija iz stavka 1. ove točke daje se na 5 godina. 

 

      Davatelj koncesije (koncedent) ima pravo nadzirati način obavljanja predmetne 

komunalne djelatnosti, naplatu i cijenu usluga, te koncesionara upozoravati na uočene 

nedostatke i tražiti da usluge budu izvršene sukladno ugovornim odredbama.  

 

      Koncesionar je dužan obavljati povjerenu mu komunalnu djelatnost sukladno propisima i 

pravilima struke, uredno i savjesno, te sukladno propisima iz područja zaštite od požara i 

zaštite okoliša, plaćati naknadu za koncesiju i obavljati fakturiranje svojih usluga. 

 

Članak 2. 

 

      Davatelj koncesije će u roku od 10 dana od konačnosti i izvršnosti ove Odluke s 

odabranim ponuditeljima sklopiti Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti – 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Vrpolje. 



 

 

Članak 3. 

 

      Ova Odluka se dostavlja zajedno s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez 

odgode, svakom ponuditelju u postupku, preporučenom poštom s povratnicom, odnosno na 

drugi način kojim će se dostava moći dokazati. 

 

Članak 4. 

 

      Rok mirovanja ističe u roku 15 dana od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju. 

Članak 5. 

Ova odluka objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na 

standardnom obrascu. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

      Općina Vrpolje, kao davatelj koncesije ,  je na temelju Zakona o komunalnom 

gospodarstvu i Zakona o koncesijama provela otvoreni postupak davanja koncesije s ciljem 

davanja koncesije i sklapanja ugovora o koncesiji za obavljanja komunalne djelatnosti – 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Vrpolje s najpovoljnijim ponuditeljem 

sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje. 

 

      Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području 

općine Vrpolje objavljena je u Narodnim novinama br. 14/13. od 04.02.2013.g. 

 

      Do isteka roka za dostavu ponuda, pristigle su dvije ponude  i to: 

 

1. JUREKOVIĆ d.o.o. Slavonski Brod, Kumičićeva 100: OIB 35579728370 

2. DIMO PLAMEN j.d.o. o. Županja , I. pl. Zajca 23; OIB: 13180710608 

 

      Pregledom i ocjenom ponuda, Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije je ocjenilo da su 

obje ponude pravovremene, potpune i prihvatljive . 

     Pregledom i ocjenom ponuda utvrđeno je da je ponuditelj JUREKOVIĆ d.o.o. Slavonski 

Brod, Kumičićeva 100: OIB 35579728370 ponudio   godišnju naknadu za koncesiju u iznosu 

od 2.500,00 kuna , dok je ponuditelj DIMO PLAMEN j.d.o. o. Županja , I. pl. Zajca 23; 

OIB:13180710608, u ponudio godišnju naknadu za koncesiju u iznosu od 1.500,00 kn . 

 Analizirajući cijene usluga koje nude oba ponuditelja utvrđeno je da su prihvatljive i 

cijene usluga oba ponuditelja .  

 Kriterij  odabira najpovoljnijeg ponuditelja je – najviši ponuđeni godišnji iznos 

naknade za koncesiju , sukladno    natječajnoj dokumentaciji,   čl. 12.st.2. toč. 2. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 

82/04, 110/04, 178/04, 38/09 , 79/09 ,49/11 i 144/12)  i članku  25.st.1.točka 2.  Zakona o 

koncesijama („Narodne novine“ br. 143/2012). 

S obzirom da je ponuditelj JUREKOVIĆ d.o.o. Slavonski Brod, ponudio naknadu za 

koncesiju u iznosu od 2.500,00 kn godišnje , što je više od početnog iznosa predviđenog 

natječajnom dokumentacijom i  iznosa koji je ponudio ponuditelj DIMO PLAMEN j.d.o. o. 

Županja (koji je ponudio 1.500,00 kn godišnje ) , uz  prihvatljivu ponudu  JUREKOVIĆ 

d.o.o. Slavonski Brod je izabran za najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za 

obavljanje dimnjačarskih usluga na području Općine Vrpolje . 

 



 Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci 

 

      Uputa o pravnom lijeku 

 

      Protiv ove Odluke se može izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne 

nabave u roku od 3 (tri) dana od primitka ove Odluke.  

      Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a predaje 

davatelju koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. 

      Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji 

za kontrolu postupaka javne nabave. 

      Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Državnu komisiju za kontrolu 

postupaka javne nabave i druge stranke postupka.   

 

TOČKA 13. Prijedlog Rješenja o izboru članova Savjeta mladih Općine Vrpolje 

 

 Željko Lukačević: Pozdravljam sve nazočne, što se tiće prijedloga članova malo sam 

razočaran što su se uglavnom javili članovi iz Vrpolja ali evo iz drugih mjesta nisu pa predlažem 

slijedeće članove Vedran Hrastović, Kristijan Stepić, Nikola Čaklović, Andrej Mandarić, Zvonko 

Abramović. 

 Obzirom da nije bilo drugih prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je 

donijelo slijedeće  

 

R J E Š E NJ E  

o izboru članova Savjeta mladih  

Općine Vrpolje 

 

Članak 1.  

 Za članove Savjeta mladih općine Vrpolje izabiru se : 

 

  1. Vedran Hrastović 

 

  2. Kristijan Stepić 

 

  3. Nikola Čaklović 

 

  4. Andrej Mandarić 

 

  5. Zvonko Abramović 

 

Članak 2.  

 Savjet mladih Općine Vrpolje u okviru svog djelokruga obavlja poslove propisane 

Zakonom i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih , a najmanje jednom godišnje podnosi 

Općinskom vijeću izvješće o svom radu. 

Članak 3.  

 Stručne i administrativno – tehničke poslove za savjet mladih obavljaju službe Općine 

Vrpolje. 

Članak 4.  

 Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». 

 



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

Vrpolje 

 

 Ankica Zmaić: Ja se zahvaljujem svim vijećnicima koji su stvarno ovu svoju zakletvu 

proveli u djelo, dolazili na sjednice, donosili akte, savjesni bili i surađivali. Ja svagdje kažem 

da ovaj saziv nije gledao ni na stranačku pripadnost već na dobrobit Općine Vrpolje, i svima 

se još jednom zahvaljujem jer smo zajednički sve odradili. 

 Joža Biščanić: Ja bi samo pitao načelnicu po pitanju vatrogasaca, znate da mi imamo 

problema pa bi nam trebalo sredstava. 

 Ankica Zmaić: Do kraja mjeseca ožujka ići će uplata 15.000,00 kuna. 

 Terezija Bogdanović: Ja se samo želim zahvaliti svima 

 Željko Vuković: Zahvaljujem na ovakvoj suradnji pitanja naravno ima ali ostavit 

ćemo ih za slijedeći saziv. 

 Željko Kucjenić: Zahvaljujem se evo i ja svima da sačuvamo svoj obraz i karakter za 

budućnost jer nam predstoje izbori. 

 

TOČKA 15. R a z l i č i t o. 

 

 Pod točkom različito nije bilo pitanja i prijedloga te je predsjednik Općinskog vijeće 

zaključio sjednicu u 20,00 sati.  

 

 

   Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić        Tomislav Šimundić 


