
REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO POSAVSKA  ŽUPANIJA 
OPĆINA VRBJE 

             S L U Ž B E N I   G L A S N I K 
                   O P Ć I N E    V R B J E 

S L U Ž B E N O  G L A S I L O   O P Ć I N E    V R B J E 

 

VRBJE,  10.09.2021. Broj: 04/2021 

 

S A D R Ž A J: 

 

 

1. Odluka o imenovanju Komisije za Statut Poslovnik i normativnu djelatnost 

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka  

    zastupljenih u Općinskom vijeću općine Vrbje za period od 12.lipnja. do 31.prosinca. 2021.god. 

3. Odluka o financiranju nabave osnovnoškolskih potrepština za školsku godinu 2021./2022.g 

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u 

     Općinskoj upravi Općine Vrbje             

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



Na temelju članka 32. Statuta općine Vrbje („Službeni glasnik općine Vrbje“ br.03/18, 2/21), i 

čl.36. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbje, Općinsko vijeće općine Vrbje  na  02. sjednici 

održanoj  06.rujna 2021.g., donosi 

 

O D L U K U 

o imenovanju Komisije za Statut Poslovnik i normativnu djelatnost 

 

Članak 1. 

U Komisiju za Statut Poslovnik i normativnu djelatnost biraju se: 

 

1. Barbara Jurčević, - predsjednica 

 

2.  Davor Dubinko, - član  

 

3.   Ljiljana Brkanac, - članica  

 

Članak 2. 

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u „Službenom glasniku općine 

Vrbje“. 

    REPUBLIKA HRVATSKA 
    BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA 
    OPĆINA VRBJE 
    OPĆINSKO VIJEĆE 
    Klasa:023-01/21-01/03 
    Urbroj:2178/19-03-21-1 
                                                          Vrbje, 06.rujan 2021. 
 
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  
       VIJEĆA: 
       Milan Brkanac 
 

 



 

Na temelju članaka 10. st.3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, 

izborne promidžbe i referenduma (N.N. br. 29/19 i 98/19) i čl. 32. Statuta općine 

Vrbje („Službeni glasnik Općine Vrbje“ br.03/2018 i 2/2021 ), Općinsko vijeće 

općine Vrbje na  02. sjednici održanoj 06.rujna 2021..g. donosi 

 

O D L U K U 

izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine 

Vrbje za period od 12.lipnja. do 31.prosinca. 2021.god. 

 

 Članak 1. 

 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću općine Vrbje u razdoblju od 12.lipnja do 

31.prosinca 2021.g. 

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, 

odnose se na  jednak način na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu 

navedeni. 

 

 

Članak 2. 

 

  Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednak iznos sredstava tako da 

svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih 

članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

 

 

Članak 3. 

 

Raspoređena sredstva doznačuju se na žiro račun političke stranke, tromjesečno , 

a ako se početak ili završetak mandata ne poklapa sa  završetkom tromjesečja, u 

tom se tromjesečju  isplaćuje iznos razmjeru trajanja tog mandata. 

 

 

 



Članak 4. 

 

  Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od  84,00 kuna  

na mjesečnoj razini i to po sljedećem rasporedu: 

 

STRA

NKA 

Broj 

vijećnika

/ca 

Mjesečni 

iznos 

Tromjesečje od 

12.lipnja 2021. 

do 31.kolovoz 

2021 

Tromjesečje 

od 01.rujan 

do 

31.prosinac 

2021.g. 

UKUPNO 

za razdoblje od 

12.lipanj do 

31.prosinac 

2021.g. 
HDZ 6 84,00 1327,20 1.512,00 2.839,20 

SDP 3 84,00   663,60     756,00 1.419,60 

    SVEUKUPN

O 

4.258,80 

 

Članak 5. 

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

Općine Vrbje“ 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VRBJE 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: : 400-01/21-01/07 

URBROJ: 2178/19-03-21-1 

Vrbje, 06.rujan 2021. 

 

 

   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  

   VIJEĆA: 

   Milan Brkanac 
 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbje (''Službeni glasnik općine Vrbje“ br.03/18, 2/21 ), Općinsko vijeće 
općine Vrbje  na 02.sjednici održanoj 06.rujna 2021. godine je donijelo je  
 

ODLUKU 
o financiranju nabave osnovnoškolskih potrepština za školsku godinu 2021./2022.g 

I. 
Donosi se Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica, likovne mape i kutije za tehnički pribor za osnovnu školu i to 
za sve učenike   koji pohađaju osnovnu školu u školskoj godini 2021./2022.g., a imaju prebivalište u Općini Vrbje.   
Trošak financiranja  snosit će proračun Općine Vrbje za 2021.g. 
 

II. 
Iznos naknade isplaćivat će se sukladno popisu  osnovnoškolskih potrepština po razredima,a  kojeg su objavile matične 
škole na svojim web stranicama. Iznos naknade  po razredima i osnovnoj matičnoj školi na temelju kojeg će se 
obavljati isplata, je sastavni dio ove Odluke.  
 

III. 
Financiranje se vrši na temelju zahtjeva predanog od strane roditelja ili skrbnika. 
 

IV. 
Za ostvarivanje prava ove Odluke roditelji su dužni podnijeti ispunjeni zahtjev za financiranje nabave školskih 
udžbenika za šk. godinu 2021/2022.g. i  priložiti: 
– dokaz o prebivalištu na području Općine Vrbje  (  osobna iskaznica) 
– potvrdu o redovitom školovanju učenika s podatkom koji razred pohađa  
–OIB učenika 
– presliku kartice računa/IBAN 
– OIB primatelja na čiji se račun uplaćuju sredstva 
–preslik rodnog lista djeteta 
 
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbje do 30.11. 2021. godine. 
 

V. 
Pravo na financiranje po ovoj Odluci  ostvaruju svi učenici osnovne škole s prebivalištem na području Općine Vrbje pod 
uvjetom da osnovnoškolske potrepštine nisu financirane iz drugog izvora.  
Ukoliko se naknadno utvrdi da je dijete ostvarilo pravo na sufinanciranje ili financiranje osnovnoškolskih potrepština iz 
drugih izvora, roditelj ili skrbnik dužan je vratiti sredstva općine u općinski proračun. 
  

VI. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku općine Vrbje“, a objavit će se na 
oglasnoj ploči i internetskoj stranici Općine Vrbje. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA VRBJE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:402-08/21-01/02 
URBROJ:2178/19-03-21-1 
Vrbje, 06.09.2021. 

        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  
                                                 VIJEĆA: 

                                                                                                                                                  Milan Brkanac 

 



 

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ br.28/10) i članka  32. Statuta općine Vrbje („Službeni glasnik 

općine Vrbje“ br.03/18, 2/21), Općinsko vijeće općine Vrbje  na  02. sjednici održanoj  

06.rujna 2021.g., donosi 

 

 

    O D L U K A O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 

u Općinskoj upravi općine Vrbje 

 

 

Članak 1. 

Članak 2. dopunjuje se   novim radnim mjestima i koeficijentima složenosti poslova koji 

glase: 

- referent za nacionalne i eu fondove………………………1,30  

- komunalni radnik…………………………………………...1,05 

- pomoćni komunalni radnik……………………………........1,00 

 

 

 

Članak 2. 

Svi ostali članci Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u 

Općinskoj upravi KLASA: 120-01/18-01/02, URBROJ: 2178/19-03-18-1 od 04.rujna 2018.g. 

ostaju nepromijenjeni.  

 

 

Članak 3. 

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u „Službenom glasniku 

općine Vrbje“. 

 

 

    REPUBLIKA HRVATSKA 

    BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA VRBJE 

    OPĆINSKO VIJEĆE 

    KLASA:120-01/21-01/01 

    URBROJ:2178/19-03-21-1 

    Vrbjje, 06.09. 2021. 

 

 

 

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  

       VIJEĆA: 

       Milan Brkanac 

 

 

  



  



 

Izdaje  Jedinstveni upravni odjel općine Vrbje 

Odgovorni urednik: Igor Jurišić, općinski načelnik 

Telefon: 035 345 228 

List izlazi po potrebi. 


