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1. Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Vrbje za 2019.g. 

2. Odluka o utvrđivanju blagajničkog maksimuma za 2021.g. 

3. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću općine Vrbje za 2021.god. 

4. Odluka o izmjenama i dopunama  raspoređivanja sredstava za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću općine Vrbje za 2020.god. 

5.    Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta roditeljima s područja 

Općine Vrbje u 2021.god. 

6.    Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrbje za 2021. godinu 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



                               

 

   
  REPUBLIKA HRVATSKA 

     BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
                      OPĆINA VRBJE 
             Općinsko vijeće 
 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 
36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.), članka 32. Statuta 
Općine Vrbje  ( „Službeni glasnik općine Vrbje“ broj 03/2018.) i članka 20. Zakona o 
upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18.), Općinsko vijeće Općine 
Vrbje na  19. sjednici održanoj dana 21.12.2020. godine donosi 
 

 Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja 

Imovinom u vlasništvu Općine Vrbje 
za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

 Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Vrbje za 2019. godinu, koji je Općina Vrbje u obvezi donijeti u skladu s 

odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18.), te 

prema preporukama iz Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 

nekretninama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Brodsko-

posavske županije. 

Članak 2. 

 Izvješće o provedbi Plana upravljanja konceptualno prati strukturu poglavlja 

godišnjeg Plana upravljanja  imovinom u vlasništvu Općine Vrbje za 2018. godinu utvrđenih 

Uredbom o propisanom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike 

Hrvatske („Narodne novine“ broj 24/14). 

Članak 3. 

 Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka čini sastavni dio ovog Zaključka te će se zajedno s 

ovim Zaključkom objaviti u „Službenom glasniku općine Vrbje“. 

Članak 4. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

općine Vrbje.“ 

 
KLASA:940-01/20-01/02 
URBROJ:2178/19-03-20-1 
Vrbje, 21.12.2020. 
 
        PREDSJEDNIK 
        OPĆINSKOG VIJEĆA: 
        Mladen Konjević 
 
         
 



                                

 

   
  REPUBLIKA HRVATSKA 

     BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
                      OPĆINA VRBJE 
             Općinsko vijeće 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZVJEŠĆE  O PROVEDBI PLANA 
UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU 

OPĆINE VRBJE ZA 2019. g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. UVOD 

 

Općina Vrbje  po treći put izradila je Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrbje za 

razdoblje od godinu dana, odnosno za 2019. godinu. 

Plan upravljana imovinom u vlasništvu Općine Vrbje za 2019. godinu donesen je 

15.03.2019.g., te je objavljen u „Službenom glasniku općine Vrbje“ br.03/2019. 

 Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člankom 12. Zakona o upravljanju i raspolaganju 

imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN broj 94/13., 18/16. i 89/17) i Strategijom 

upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Vrbje za razdoblje od 2017-2022. 

godine („Službeni glasnik općine Vrbje“ br.03/2017). 

Plan upravljanja odredio je kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine 

Vrbje, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te sadržava detaljnu analizu stanja 

upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Vrbje i godišnje planove 

upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Vrbje i to: 

1. godišnji plan korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu Općine 

Vrbje, 

2. godišnji plan upravljanja poslovnim prostorima  u vlasništvu Općine Vrbje, 

3. godišnji plan upravljanja građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Vrbje, 

4. godišnji plan upravljanja registrom imovine u vlasništvu općine Vrbje. 

 

Prema članku 10. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike 

Hrvatske (NN broj 94/13., 18/16. i 89/17.) Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Općine Vrbje za razdoblje od 2017- 2022. godine i Plan upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Vrbje ključni su i međusobno povezani dokumenti upravljanja i 

raspolaganja imovinom. Strategijom su određeni srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja 

imovinom uvažavajući pri tome i gospodarske i razvojne interese Općine Vrbje.  

Planovi upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrbje usklađeni su sa Strategijom, a 

sadrže detaljnu analizu stanja i razrađene planirane aktivnosti u upravljanju pojedinim 

oblicima imovinom u vlasništvu Općine Vrbje na godišnjoj razini koji će dugoročno očuvati 

imovinu, čuvati interese Općine i generirati gospodarski rast kako bi se osigurala kontrola, 

javni interesi i pravično raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine Vrbje. 

Izvješće o provedbi Plana, kao treći ključni element upravljanja imovinom, dostavlja se do 

31.listopada   za prethodnu godinu Općinskom vijeću Općine Vrbje na usvajanje. 

 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrbje za 2019. godinu ( dalje u tekstu: Plan 

upravljanja 2019.) sastojao se od pet poglavlja prateći  strukturu utvrđenu Uredbom o 

obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. 

Poglavljima godišnjih planova definiraju se kratkoročni ciljevi, pružaju se izvedbene mjere, 

odnosno specificiraju se aktivnosti za ostvarenje ciljeva, te određuju smjernice upravljanja, a 

sve u svrhu učinkovitog upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Vrbje s ciljem njezina 

očuvanja i važnosti za život i rad sadašnjih i budućih generacija, te njezine funkcije u službi 

gospodarskog rasta. 

 

 

Općina Vrbje je, prateći smjernice Strategije, izradila nacrt registra imovine sukladno 

provođenju projekta upravljanja imovinom. Važna smjernica Strategije je da svi podaci  

registru imovine moraju biti konkretni, točni i redovito ažurirani kako bi predstavljali 

vjerodostojan uvid u opseg i strukturu imovine u vlasništvu Općine Vrbje. 

Imovina Općine Vrbje u službi gospodarskog rasta ima pokretačku snagu razvoja jedinica 

lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, dajući priliku inovatorima, poduzetnicima,  

investitorima i udrugama, nadahnjujući ljude s vizijama i idejama. 

 

Planom upravljanja 2019. predviđa se učinkovito upravljanje i raspolaganje imovinom u 

smislu dobrog gospodara. Prioritet je postaviti optimalna rješenja upravljanja imovinom u 



razdoblje od godine dana, generiranje gospodarskog rasta kao i ostvarenje strateških 

razvojnih ciljeva. 

 
Izvješće za 2019. godinu prati strukturu svih poglavlja godišnjeg plana upravljanja imovinom 
u vlasništvu Općine Vrbje, utvrđenih uredbom o propisanom sadržaju Plana upravljanja 
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Slijedom navedenog izrada svih plansko-
upravljačkih dokumenata i praćenje rezultata u nadležnosti su Općine Vrbje, te se oni 
obavljaju transparentno, stručno i profesionalno, uvažavajući pri tome temeljna načela 
upravljanja državnom imovinom – načelo javnosti, učinkovitosti, predvidivosti i 
odgovornosti. Materijal ovog Izvješća obuhvaća podatke sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. 
godine. 
 
Upravljanje i raspolaganje imovinom predstavlja važan interes radi očuvanja vrijednosti 
imovine i zaštite interesa lokalne zajednice. Pri tome je bitna transparentnost objave svih 
podataka vezanih za upravljanje i raspolaganje imovinom kako bi naši građani imali uvid u 
popis imovine s kojom općina Vrbje raspolaže i na kakav način upravlja njom  
 
Iskorak u odnosu na dosadašnji način upravljanja imovinom koji je bio zatvoren, Općina 
Vrbje izradila je i javno objavila Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 
Općine Vrbje, kao što i redovito izrađuje godišnje planove upravljanja. Također ustrojen je i 
registar imovine koji se konstantno ažurira. 
 
Smjernicama europske unije u upravljanju imovinom upućuje se na nužnost sveobuhvatne 
evidencije imovine kao infrastrukturne pretpostavke učinkovitog upravljanja imovinom. 
Stoga je ustroje i Registar imovine koji se ažurira, dopunjuje, te će se i ubuduće pratiti 
odredbe zakona i propisa, te postupati temeljem odredbi koje definiraju način vođenja i 
ustroja registra imovine. 
 

2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 
TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE VRBJE 

 
Planom upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrbje utvrđeni su poslovni udjeli koji 
predstavljaju imovinu kojom se upravlja u okviru korporativnog upravljanja trgovačkim 
društvima od posebnog interesa za Općine Vrbje.  
 
Trgovačka društva predstavljaju važan dio bruto društvenog proizvoda, doprinose 
zaposlenosti te je njihovo poslovanje vrlo značajno za građane općine i dijelove poslovnog 
sektora. Podizanje kvalitete korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima izuzetno je 
važno za osiguravanje njihovog pozitivnog doprinosa cjelokupnoj ekonomskoj učinkovitosti i 
konkurentnosti Općine.  
 
Tijekom 2019. godine nije bilo promjena u upravljačkoj strukturi trgovačkih društava, a koji 
se odnose na suvlasništvo Općine Vrbje. 
 
 
 
Udjeli su prikazani kako slijedi: 
 
r.br Trgovačko društvo Temeljni kapital u  kn Postotak 

vlasništva 
1 Vodovod zapadne Slavonije 129.556.700,00 4,64 

 
Definirani ciljevi korporativnog upravljanja trgovačkim društvima na godišnjoj razini: 

- učinkovito ostvarivanje vlasničkih prava Općine Vrbje putem nadležnih tijela, 
- Općina, kao aktivan vlasnik, provodeći vlasnički politiku, osigurala je da se 

upravljanje trgovačkim društvima u vlasništvu Općine obavlja transparentno i 
odgovorno, profesionalno i učinkovito u skladu s važećim zakonskim propisima, 



- Općina je kontinuirano prikupljala izvješća o poslovanju koja su dostavljala trgovačka 
društva. 

 
3. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJAJNA POSLOVNIM 

PROSTORIMA U VLASNŠTVU OPĆINE VRBJE 
 
Općina Vrbje, kako je utvrđeno Strategijom raspolaže sa nekoliko poslovnih prostora od kojih 
je  jedan  u zakupu poslovnim subjektima putem javnog natječaja uz obvezu podmirenja 
zakupnine, dok su ostali prostori društveni i vatrogasni domovi, te objekti uz sportska 
igrališta na korištenju lokalnom stanovništvu i koriste se u društvene svrhe.  
 
Poslovni prostori u vlasništvu Općine vrlo su skromno opremljeni, a neki od njih i neuvjetni 
za korištenje.  Adaptacija istih iziskuje značajnija financijska sredstva, a Općina Vrbje ulaže u 
iste sukladno svojim financijskim mogućnostima, te planom proračuna za naredne dvije 
godine također predviđa ulaganje u poslovne prostore. 
 

 
Tijekom 2019. godine bio je  natječaj za zakup poslovnog prostora, a prostori su se koristili 
temeljem odredbi važećih Odluka donesenih od strane Općinskog vijeća i Načelnika. 
 
 
 

4. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA GRAĐEVINSKIM 

ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU OPĆINE VRBJE 

Građevinsko zemljište je prema odredbama Zakona o prostornom uređenju 

(„Narodne novine“ broj 153/13 i 115/16.) zemljište koje je izgrađeno, uređeno ili prostornim 

planom namijenjeno za građenje građevina ili uređenje javnih površina javne namjene. 

Građevinsko zemljište čini važan udio nekretnina u vlasništvu Općine Vrbje  koji 

predstavlja veliki potencijal za investicije i ostvarivanje ekonomskog rasta. Aktivnosti u 

upravljanju građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Vrbje podrazumijevaju provođenje 

postupaka stavljanja tog zemljišta u funkciju: prodajom, osnivanjem prava građenja i prava 

služnosti, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, davanjem zemljišta u zakup te kupnjom 

nekretnina za  korist Općine Vrbje, kao i drugim poslovanjem u vezi sa zemljištem Općine, 

ako upravljanje i raspolaganje njima nije u nadležnosti drugog tijela. 

Upravljanje građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Vrbje uređeno je: 

1. Zakonom o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18.) 

2. Zakon o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih 

građevina („NN“ broj 80/11.) 

3. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture („NN“ broj 93/13., 114/13., 41/14. i 

57/18) 

4. Zakon o strateškim investicijskim projektima („NN“ 29/18.) 

5. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („NN“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 

22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 

152/14.) 

 

Najvažniji korak u uspostavi djelotvornog i učinkovitog sustava upravljanja 

građevinskim zemljištem jest uspostava odgovarajućih evidencija. U registru imovine Općine 

Vrbje sva imovina uključujući i zemljišta evidentirana su prema katastarskim općinama koje 

pripadaju Općini Vrbje. 

Tijekom 2019. godine nije bilo prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine 

Vrbje 



 

 
5. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA VOĐENJA REGISTRA IMOVINE 

 
Registar imovine općine Vrbje izrađen je u skladu sa zakonom , te je temeljem Uredbe o 
registru državne imovine obuhvatio sve potrebne podatke kao što su podaci iz zemljišne 
knjige, katastarskog operata, te ostali podaci kao što su procijenjena vrijednost, tereti, 
služnosti, sudski sporovi i dr., namjena po prostorno – planskoj dokumentaciji. 
 
Nadalje Registar imovine sadrži i podatke o poslovnim udjelima Općine Vrbje u trgovačkim 
društvima navodeći sve bitne informacije vezane uz navedena trgovačka društva. 
 
Još uvijek nije izvršena interna procjena vrijednosti imovine unesene u registar. 
 
Registar imovine pravovremeno se ažurira. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom  

(“Narodne novine“, broj 133/12) i čl. 32. Statuta općine Vrbje („Službeni glasnik općine 

Vrbje“ br. 03/2018), Općinsko  vijeće općine Vrbje na svojoj 19.sjednici održanoj  dana 

21.12.2020. godine donosi 

 

O D L U K U 

o utvrđivanju visine blagajničkog maksimuma 

za 2021.g. 

 
 

I. 

Općinsko vijeće općine Vrbje   utvrđuje visinu blagajničkog maksimuma za 2021. godinu u 

iznosu od 8.000,00 kn, odnosno da se koncem dana u blagajni može zadržavati maksimalno 

navedeni iznos. 

 

 

II. 

Sredstva blagajničkog maksimuma koristit će se za gotovinsko plaćanje. 

 

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,a objavit će se u"Službenom glasniku“ Općine 

Vrbje. 

 

 

 

KLASA: 401-01/20-01/03 

URBROJ. 2178/19-03-20-1 

Vrbje, 21.12.2020.g. 

 

 

 

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  

VIJEĆA: 

      Mladen Konjević 

 
 



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

referenduma (N.N. br.24/11,61/11,27/13, 02/14, 29/19 i 98/19) i čl. 32. Statuta općine Vrbje („Službeni 

glasnik Općine Vrbje“ br.03/2018), Općinsko vijeće općine Vrbje na 19. sjednici održanoj  21.12.2020.g. 

donosi 

  O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine 

Vrbje za 2021.god. 

Članak 1. 
   Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću općine Vrbje za 2021.g. koja se osiguravaju u Proračunu općine Vrbje za 2021.g. U općinskom 
proračunu općine Vrbje osigurat će se sredstva u ukupnom iznosu od 11.100,00 kuna. 
 

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. 
   Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća Općine Vrbje podzastupljenog spola, političkim strankama 
pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenoga po svakom članu Općinskog vijeća općine 
Vrbje. 
 

Članak 3. 
   Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 1.000,00 kuna . 
 

Članak 4. 
   Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva na način utvrđen u  članku 
2. i 3.  ove odluke u iznosima kako slijedi: 
 

- Hrvatska Demoratska Zajednica – HDZ………………………………………….………5.000,00 kn 
- Hrvatska Seljačka Stranka – HSS……………………………………………….……………6.100,00 kn. 

 
Članak 5. 

   Sredstva iz čl.4. ove Odluke doznačuju se na žiro račun političke stranke. 
 
 

Članak 6. 
   Ova Odluka stupa na snagu 01.01.2021.g., a primjenjivat će se do prestanka mandata članovima  
sadašnjeg saziva Općinskog vijeća. 
    REPUBLIKA HRVATSKA 
    BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA 
    OPĆINA VRBJE 
    OPĆINSKO VIJEĆE 
    Klasa: 400-01/20-01/11 
    Urbroj:2178/19-03-20-1 
    Vrbje, 21.12.2020. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
       Mladen Konjević 



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

referenduma (N.N. br.24/11,61/11,27/13, 02/14, 29/19 i 98/19) i čl. 32. Statuta općine Vrbje („Službeni 

glasnik Općine Vrbje“ br.03/2018), Općinsko vijeće općine Vrbje na 19. sjednici održanoj  20.12.2020.g. 

donijelo je 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama  raspoređivanja sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću općine Vrbje za 2020.god. 

Članak 1. 
Ovom odlukom   u članku 2. dodaje se st.2. koji glasi: 
 „Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća Općine Vrbje podzastupljenog spola, političkim strankama 
pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenoga po svakom članu Općinskog vijeća općine 
Vrbje.“ 
 

Članak 2. 
Članak 4. mijenja se i glasi: 
   Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva na način utvrđen u  članku 
1.  ove odluke u iznosima kako slijedi: 
 

- Hrvatska Demoratska Zajednica – HDZ………………………………………….………5.000,00 kn 
- Hrvatska Seljačka Stranka – HSS……………………………………………….……………6.100,00 kn. 

 
 
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 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u  „Službenom glasniku općine Vrbje“. 
 
 
    REPUBLIKA HRVATSKA 
    BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA 
    OPĆINA VRBJE 
    OPĆINSKO VIJEĆE 
    Klasa: 400-01/20-01/10 
    Urbroj:2178/19-03-20-1 
    Vrbje, 21.12.2020. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
       Mladen Konjević 



 Na temelju članka 32. Statuta Općine  Vrbje ("Službeni glasnik Općine Vrbje" broj 

03/18), Općinsko vijeće Općine Vrbje  na 19. sjednici održanoj  21.12.2020. donosi 

 

O D L U K U 

o isplati jednokratne novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta  

roditeljima s područja Općine Vrbje u 2021.god. 

 

Članak 1. 

     Ovom Odlukom se utvrđuje postupak ostvarivanja prava na isplatu naknade roditeljima s 

područja Općine Vrbje  i visina naknade za svako novorođeno dijete. u 2021.god. 

 

Članak 2. 

   Pravo na isplatu jednokratne naknade ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom 

Upravnom odjelu Općine Vrbje od strane roditelja  koji ima prebivalište na području Općine 

Vrbje. 

    Zahtjevu za isplatu jednokratne naknade roditelj prilaže:  

- Važeću osobnu iskaznicu,  

- Uvjerenje o prebivalištu- za novorođeno dijete 

- Rodni list za novorođeno dijete, 

- Rodne listove  za ostalu djecu  

- Tekući račun roditelja koji podnosi zahtjev 

Članak 3. 

3.1. Visina naknade iznosi  za prvo i drugo  novorođeno dijete iznosi 2.000,00 kuna, 

 3.2.Visina naknade za treće i svako naredno novorođeno dijete iznosi 3.000,00 kuna  

3.3. Visina naknade za roditelje u slučaju rođenja  blizanaca ili većeg broja rođenja djece 

primijenjen je iznos iz članka 3. , točka 3.2., za svako dijete pojedinačno. 

Sredstva za isplatu osiguravaju se u Planu proračuna Općine Vrbje. 

 

       Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o isplati jednokratne naknade za 

novorođenčad  KLASA:400-01/19-01/12, URBROJ:2178/19-03-19-1 od 20.12.2019.g. 

 

Članak 4. 

      

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

Vrbje”, a primjenjuje se od 01.01.2021.godine. 

 

    REPBULIKA HRVATSKA 

    BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA VRBJE 

    OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 400-01/20-01/12 

URBROJ: 2178/19-03-20-1 

Vrbje, 21.12.2020. 

         PREDSJEDNIK 

         OPĆINSKOG VIJEĆA: 

         Mladen Konjević 



    
 

  
        REPUBLIKA HRVATSKA 

 BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJA 

   OPĆINA VRBJE 

    Općinsko vijeće       

        

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 

144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15.i 123/17.),  članka 19. Zakona o upravljanju državnom 

imovinom („Narodne novine“, br. 52/18.), Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 

novine“ broj 71/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 139/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/09., 38/09., 

153/09., 143/12 i 152/14), Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Vrbje 

za razdoblje od 2017. do 2022. godine, („Službeni glasnik Općine Vrbje“ broj 03/2017.), te članka 32. 

Statuta Općine Vrbje („Službeni glasnik Općine Vrbje“, br. 03/2017)  Općinsko vijeće Općine Vrbje 

na 19. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2020. godine, donosi  

 

O D L U K U 

o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Vrbje za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom donosi se Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrbje za 2021. 

godinu, koji je sastavni dio ove Odluke, a sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom 

imovinom („Narodne novine“, broj 52/18.) i Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Općine  Vrbje za razdoblje od 2017. do 2022. godine („Službeni glasnik Općine Vrbje“ broj 

03/2017.)  

Članak 2. 

Planom upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrbje za 2021. godine određuju se: 

- kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Vrbje,  

- provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Općine Vrbje za razdoblje od 2017. do 2022. godine, 

- analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Vrbje, 

- godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Vrbje.  

 

Sadržaj Plana upravljanja, podaci koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, usklađeni su 

s obveznim sadržajem propisanim Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 24/14.). 

 

Članak 3. 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrbje za 2021. godinu, Općinsko vijeće Općine 

Vrbje donosi za sljedeću godinu. 

Za provođenje Odluke zaduženi su upravni odjeli prema svojoj nadležnosti. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom glasniku Općine Vrbje“,  stupa na snagu 1. 

siječnja 2021. godine. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO POSAVSKA 

 

KLASA: 940-01/20-01/01 

URBROJ: 2178/19-03-20-1 

Vrbje, 21.12. 2020.                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  

       VIJEĆA: 

       Mladen Konjević 
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1. UVOD 

Općina Vrbje  po četvrti puta izrađuje Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrbje 

za razdoblje od godinu dana. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člankom 19. Zakona o 

upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18.). Plan upravljanja određuje 

kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Vrbje, te provedbene mjere 

Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine 

u vlasništvu Općine Vrbje i godišnje planova upravljanja pojedinim oblicima imovine u 

vlasništvu Općine Vrbje i to: 

1. godišnji plan upravljanja trgovačkim poduzećima u vlasništvu Općine Vrbje, 

2. godišnji plan upravljanja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Općine 

Vrbje, 

3. godišnji plan upravljanja  građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Vrbje, 

4. godišnji plan vođenja registra imovine 

Navedenim godišnjim planovima obuhvatit će se i ciljevi i smjernice i provedbene mjere 

upravljanja pojedinim oblikom imovine u vlasništvu Općine Vrbje, a u svrhu provođenja 

Strategije. 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrbje donosi se za razdoblje od godinu dana 

najkasnije do 30.studenog tekuće godine za sljedeću godinu. 

Strategija, Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrbje i Izvješće o provedbi Plana 

upravljanja tri su ključna i međusobno povezana dokumenta upravljanja i raspolaganja 

imovinom. Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Vrbje za 

razdoblje od 2017. – 2022. godine određeni su srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja 

imovinom uvažavajući pri tome gospodarske i razvojne interese Općine Vrbje, Planovi 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrbje usklađeni su sa Strategijom, a sadrže 

detaljnu analizu stanja i razrađene planirane aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima 

imovine u vlasništvu Općine Vrbje. Izvješće o provedbi Plana upravljanja, kao treći ključni 

dokument upravljanja imovinom, dostavlja se do 30.rujna tekuće godine za prethodnu 

godinu Općinskom vijeću Općine Vrbje na usvajanje. 

Plan upravljanja imovinom je jedinstveni dokument sveoubuhvatnog prikaza transparentnog 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrbje. Smjernice Strategije, a time i odrednica 

godišnjih planova jest pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu, 

čuvati interese Općine i generirati gospodarski rast kako bi se osigurala kontrola, javni 

interes i pravično raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine Vrbje. 

Upravljanje imovinom kao ekonomski proces podrazumijeva evidenciju imovine, odnosno 

uvid u njem opseg i strukturu, računovodstveno priznavanje i procjenu njene vrijednosti, 

razmatranje varijantnih rješenja uporabe imovine, odlučivanje o uporabi i analizu 

mogućnosti njene utrživosti u kratkom i dugom roku, odnosno upravljanja učincima njene 

uporabe. 

Upravljanje nekretninama odnosi se na provedbu postupaka potrebnih za upravljanje 

nekretninama, sudjelovanje u oblikovanju prijedloga prostornih rješenja za nekretnine, 

tekuće i investicijskog održavanja nekretnina, reguliranje vlasničkopravnog statusa 

nekretnine, ustupanje nekretnina na korištenje ustanovama i pravnim osobama za obavljanje 

poslova od javnog interesa te obavljanje drugih aktivnosti i poslova u skladu s propisima koji 

uređuju vlasništvo i druga stvarna prava. 

Raspolaganje nekretninama predstavljaju prodaju, davanje u zakup ili najam, osnivanje 

prava građenja i dokapitalizaciju trgovačkih društava unošenjem nekretnina u temeljni 

kapital trgovačkih društava, darovanje, zamjenu, osnivanje založnog prava na nekretnini, 

osnivanje prava služnosti na nekretnini, razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina, 



zajedničku izgradnju ili financiranje izgradnje i druge načine raspolaganja. Temeljni cilj 

Strategije jest učinkovito upravljati svim oblicima imovine u vlasništvu Općine Vrbje prema 

načelu učinkovitosti dobrog gospodara. U tu svrhu potrebno je aktivirati nekretnine u 

vlasništvu Općine Vrbje i staviti ih u funkciju gospodarskog razvoja. 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrbje za 2021. godinu sastoji se od pet 

poglavlja prateći u tome strukturu planova upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrbje 

prošlih godina. 

Planirani prihodi  upravljanja imovinom u proračunu Općine Vrbje 

r.broj planirani prihodi upravljanja imovinom -

2019. 

Iznos u kn 

1 Prihodi od financijske imovine k641 

2 Prihodi od nefinancijske imovine k642 

3 Prihodi od prodaj nefinancijske imovine  k7 

 UKUPNO  

 

 

2. GODIŠNJI PLAN KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM 

DRUŠTVIM U VLASNIŠTVU OPĆINE VRBJE 

 

Općina VRBJE ima udjele u vlasništvu u poduzeću: 

- VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.  – 4,64 % . Sjedište tvrtke je Nova 

gradiška, Ljudevita Gaja 56. 

Temeljni kapital. 129.556.700,00 kuna. 

Predmet poslovanja: djelatnost javne vodoopskrbe i djelatnost javne odvodnje. 

Osnivači: 

- Grad Nova Gradiška, 

- Općina Cernik, 

- Općina Davor, 

- Općina Dragalić, 

- Općina Gornji Bogićevci, 

- Općina Nova Kapela, 

- Općina Okučani, 

- Općina Rešetari, 

- Općina Stara Gradiška, 

- Općina Staro Petrovo Selo, 

- Općina Vrbje 

 

        Nadzorni odbor čine: 

 -  Ivica Marjanović, OIB 30792740311, Davor, Frankopanska 25, član  

 -  Hrvoje Žakić, OIB 11852849205, Cernik, Potočna 16, predsjednik, 

 - Milan Mateša, OIB 58908121134, Nova Gradiška, Slavča 51, zamjenik 

predsjednika, 

 -  Mladen Konjević, OIB 92798407538, Bodovaljci, Bodovaljci 151, član, 

 -  Slavko Mulac, OIB 59170448092, Tisovac, Tisovac 5H, član 

 -  Anto Žagrić, OIB 05380495260, Batrina, Kolodvorska 33, član, 

 - Đurđica Oršulić, OIB 02758631037, Nova Gradiška, Kralja Dmitra Zvonimira 

73, član 

 

 

 

 



 

Operativne mjere upravljanja trgovačkim društvima 

 

Tijekom 2021. Općina Vrbje će u okviru upravljanja vlasničkim udjelom trgovačkih 

društava obavljati sljedeće poslove: 

1. kontinuirano prikupljati i analizirati izvješća o poslovanju dostavljena od strane 

trgovačkih društava, 

2. sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o 

fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila predsjednik uprave 

trgovačkog društva dostavlja načelniku Izjavu, popunjeni Upitnik i sve ostale 

propisane dokumente 

3. popunjavati i ažurirati registar imenovanih članova nadzornih odbora i uprava 

društava, tj. upravnih vijeća i objavljivati podatke na internetskim stranicama 

 

 

 Mjere unaprjeđenja upravljanja trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Općine 

Vrbje su sljedeće: 

1. provođenje natječaja za izbor Uprava trgovačkih društava, 

2. nakon analize stanja i poslovnih rezultata trgovačkih društava i održanih glavnih 

godišnjih skupština trgovačkih društava, unapređivati način, opseg, analizu i 

objavljivanje podataka, 

3. nastavak objavljivanja prethodnih radnji, praćenja, objava i sudjelovanja na 

skupštinama trgovačkih društava uz unapređivanje praćenja provedbi odluka 

skupština trgovačkih društava, 

4. donijeti Odluku o uvjetima i postupku izbora i /ili imenovanja kandidata za 

članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima, 

5. unaprijediti interni registar imenovanih članova nadzornih odbora i uprava, uz 

poboljšanje ažurnosti. Registar imenovanih članova nadzornih odbora i uprava bit 

će postavljen na Internet stranici Općine Vrbje  kako bi bio dostupan javnosti. 

6. na Internet stranici Općine Vrbje bit će dostupna Izvješća koje će sadržavati 

podatke o poslovanju navedenih društava na temelju podataka o poslovanju iz 

prethodne godine, a sve u cilju obavještavanja potencijalnih investitora 

zainteresirane javnosti. 

 

3 GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROSTORIMA U 

VLASNIŠTVU OPĆINE VRBJE 

 

Strategijom je utvrđeno kako Općine Vrbje raspolaže sa nekoliko poslovnih prostora 

od kojih je jedan  predan u zakup poslovnom subjektu putem javnog natječaja uz obvezu 

podmirenja zakupnine, i to poslovni prostor u Sičicama, površine 131,65 m2, namijenjen za 

obavljanje ugostiteljske djelatnosti, dok su ostali prostori; društveni i vatrogasni domovi, te 

objekti uz sportska igrališta na korištenju lokalnom stanovništvu i koriste se u društvene 

svrhe. 

 

  Općina Vrbje još je 2012. godine donijela Odluku o uvjetima i postupku davanja u 

zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrbje, te nakon toga nisu vršena usklađivanja 

sa izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. 

 

 Obzirom na činjenicu da su poslovni prostori vrlo skromno  opremljeni, te na 

području općine gledajući unatrag nekoliko godina nije bilo zainteresiranih za zakup ili 

korištenje poslovnog prostora, kao niti upita o mogućnosti Općine da uloži financijska 

sredstva u iste, a radi zainteresiranosti za zasnivanje zakupa, Općina nije našla opravdanim 

trošiti financijska sredstva, osim nužnih popravaka i redovitog minimalnog održavanja. 



 

 Općina Vrbje, također je 2016. godine temeljem Zakona o upravljanju i raspolaganju 

imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, te odredbi Uredbe o načinima raspolaganja 

nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, te statuta Općine donijela Odluku o uvjetima, 

načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Vrbje. 

 

 U slučaju iskazivanja interesa od strane fizičkih ili pravnih osoba za zakup poslovnih 

prostora u vlasništvu Općine Vrbje, Općinska uprava raspisat će natječaj za zakup, a 

prethodno će donijeti Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku 

davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrbje. 

 

 

 

 

4 GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U 

VLASNIŠTVU OPĆINE VRBJE 

Građevinsko zemljište je prema odredbama Zakona o prostornom uređenju 

(„Narodne novine“ broj 153/13 i 115/16.) zemljište koje je izgrađeno, uređeno ili prostornim 

planom namijenjeno za građenje građevina ili uređenje javnih površina javne namjene. 

Građevinsko zemljište čini važan udio nekretnina u vlasništvu Općine Vrbje koji 

predstavlja veliki potencijal za investicije i ostvarivanje ekonomskog rasta. Aktivnosti u 

upravljanju građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Vrbje  podrazumijevaju provođenje 

postupaka stavljanja tog zemljišta u funkciju: prodajom, osnivanjem prava građenja i prava 

služnosti, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, davanjem zemljišta u zakup te kupnjom 

nekretnina za  korist Općine Vrbje, kao i drugim poslovanjem u vezi sa zemljištem Općine, 

ako upravljanje i raspolaganje njima nije u nadležnosti drugog tijela. 

Upravljanje građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Vrbje uređeno je: 

1. Zakon o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18)  

2. Zakon o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih 

građevina („NN“ broj 80/11.) 

3. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture („NN“ broj 93/13., 114/13., 41/14. i 

57/18) 

4. Zakon o strateškim investicijskim projektima („NN“ 29/18.) 

5. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („NN“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 

22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 

152/14.) 

 

Najvažniji korak u uspostavi djelotvornog i učinkovitog sustava upravljanja 

građevinskim zemljištem jest uspostava odgovarajućih evidencija. U registru imovine Općine 

Vrbje sva imovina uključujući i zemljišta evidentirana su po sljedećim portfeljima: 

- zemljišta (poljoprivredna i građevinska) 

- groblja 

- sportski objekti 

- ceste 

- zgrade ( društveni domovi i ostali poslovni prostori) 

U trenutku donošenja ovog Plana popisano je oko 124 jedinica imovine. Posao unosa 

imovine  Registar je veoma složen obzirom da zahtjeva prethodnu provjeru podataka, te 

usklađenost zemljišnih i katastarskih knjiga kako bi se izvršio točan unos podataka 

Registar imovine Općine Vrbje kontinuirano se ažurira uslijed promjena. 

 



PLAN PRODAJE NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE VRBJE 

Jedan od ciljeva u Strategiji je da Općina Vrbje  mora na racionalan i učinkovit način 

upravljati svojim nekretninama na način da one nekretnine koje su potrebne Općini Vrbje 

budu stavljene u funkciju koja će služiti njezinu racionalnijem i učinkovitijem funkcioniranju. 

Sve druge nekretnine moraju biti ponuđene na tržištu bilo u formi najma odnosno zakupa, 

bilo u formi njihove prodaje javnim natječajem. 

U 2021. godini i dalje se nastavlja sa sljedećim aktivnostima: 

- postupanja po postojećim zahtjevima na raspolaganje nekretninama u vlasništvu 

Općine Vrbje 

- započinjanje postupanja po novo zaprimljenim zahtjevima za raspolaganje 

nekretninama u vlasništvu Općine Vrbje : 

 zahtjevi i prijedlozi osoba javnog prava za osnivanje prava služnosti, 

prava građenja i slično ( primjerice Hrvatske ceste, Hrvatske vode, 

HEP i slično) za investicije razvoja javne infrastrukture 

 zahtjevi fizičkih osoba ako je njihov predmet od interesa za Općinu 

Vrbje u smislu stvaranja uvjeta za poboljšanje životnog standarda i 

socijalnih pitanja građana. 

Slijedom navedenog, građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Vrbje prodaje se u 

pravilu temeljem javnog natječaja. Nekretnine se mogu iznimno prodati neposrednom 

pogodbom i to po tržišnoj cijeni jedinicama lokalne  i područne ( regionalne) samouprave, 

pravnim osobama u vlasništvu jedinica lokalne i područne ( regionalne) samouprave, ako je 

to u interesu i s ciljem općeg gospodarskog napretka njezinih građana. 

 

Nekretnine se, iznimno, mogu prodati neposredno pogodbom po tržišnoj vrijednosti 

bez provedbe javnog natječaja: 

- osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevinske 

čestice u skladu s detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 50 % površine 

planirane građevne čestice. 

- osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevinske 

čestice  u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio 

ne prelazi 20 % površine planirane građevne čestice 

- osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili drugog 

odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne uprave izgradila građevinu  u skladu s 

detaljnim planom uređenja s lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj 20% površine 

planirane građevne čestice 

- osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili drugog 

odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne uprave izgradila građevinu u skladu s 

detaljnim planom uređenja ili lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj 20 % 

površine planirane građevne čestice, pod uvjetom da se obveže da će u roku od 1 

godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi građevinsku dozvolu. 

- osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje izgrađene građevne čestice 

u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne 

prelazi 20 % površine planirane građevne čestice 

- osobi kojoj je potrebno zemljište koje čini građevnu česticu zgrade za koju je 

doneseno rješenje o izvedenom stanju na temelju posebnog zakona kojim se 

uređuje ozakonjenje nezakonitih zgrada 

- u drugim slučajevima propisanim zakonom. 

 

U trenutku donošenja ovog Plana nema otvorenih, neriješenih zahtjeva za kupnju 

zemljišta od strane fizičkih ili pravnih osoba. 



 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VRBJE ZA 2021. GODINU 

 

 

 

5 GODIŠNJI PLAN VOĐENJA REGISTRA IMOVINE 

Općina Vrbje je tijekom 2017. godine započela sa izradom registra imovine. Uspostava 

registra imovine jedna je od pretpostavki upravljanja i raspolaganja imovinom. Njegov ustroj 

i podatkovna nadogradnja dugogodišnji je proces koje se mora konstantno ažurirati kako bi 

se omogućila što veća transparentnost u upravljanju imovinom. 

Ključna smjernica vođenja Registra imovine je stvaranje pretpostavki za razvidan i 

učinkovit sustav odlučivanja u vezi s raspolaganjem imovinom kroz prihvatljive modele 

upravljanja, definiranje poslovnih procesa, oblikovanje sustava izvještavanja i nadzora, pri 

čemu se uvažava različitost pojavnih oblika imovine, titulara vlasništva i procjene vrijednosti. 

Uspostava sveoubuhvatnog popisa imovine bitan je za učinkovito upravljanje 

imovinom. Njegov ustroj i podatkovna nadogradnja dugogodišnji je proces koji se mora 

konstantno ažurirati. Pravovremenim i učestalim ažuriranjem registra imovine ostvarit će se 

ključna smjernica iz Strategije. 

Zakonski propisi kojima je uređeno vođenje Registra državne imovine su sljedeći: 

- Zakon središnjem registru državne imovine  („Narodne novine“ broj 112/18) 

- Uredba o registru državne imovine („Narodne novine“ broj 55/11). 

Zakonom o središnjem registru državne imovine  uređuje se vođenje Središnjeg 

registra državne imovine, ciljevi vođenja Središnjeg registra, podaci koji se prikupljaju i 

evidentiraju u Središnjem registru, obveznici dostave i unosa podataka  i druga pitanja. 

Člankom 3. Zakona o središnjem registru državne imovine određeno je da središnji 

registar vodi središnje tijelo državne uprave nadležno ra razvoj digitalnog društva. 

Člankom 4. predmetnog Zakona određeno je da su jedinice lokalne samouprave 

obveznici dostave i unosa podataka, kao i trgovačka društva čiji je osnivač Republika 

Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna 

jedinica lokalne samouprave, ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave. 

Zakonom je određeno da Vlada Republike Hrvatske uredbom pobliže uređuje 

ustrojstvo i način vođenja, sadržaj Središnjeg registra i način prikupljanja podataka za 

Središnji registar. 

Do dana donošenja ovog Plana Vlada Republike Hrvatske nije donijela predmetnu 

Uredbu. 

Vođenje registra imovine zasigurno obuhvaća dugogodišnje kontinuirane procese 

prikupljanja i unosa podataka. U registru imovine Općine Vrbje evidentirano je sljedeće: 

- poslovni prostori 

- zgrade 

- zemljišta 

- sportski objekti 

- obrazovne ustanove 

- javno-prometne površine 

- javne površine 

- groblja i mrtvačnice, 

- udjeli  vlasništva / suvlasništva u trgovačkim društvima 



Očekivanim stupanjem na snagu Uredbe kojom će se urediti način vođenja, sadržaj 

registra i način prikupljanja podataka, Općina Vrbje prilagodit će svoj registar nekretnina , te 

će sukladno propisima dostaviti cjelovit popis imovine u središnji registar. 

Također, obavit će se procjena vrijednosti nekretnina, sukladno zakonskim propisima. 

Sukladno načelu javnosti na Internet stranicama Općine Vrbje postavit će se u 2021. 

godini poveznica ( wiget) imovina gdje će se sukladno zakonskim zahtjevima i obvezama 

javne objave nalaziti registar imovine, svi dokumenti bitni za upravljanja i raspolaganje 

imovinom, objavljivati javni natječaju te vijesti vezane za imovinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Izdaje  Jedinstveni upravni odjel općine Vrbje 

Odgovorni urednik: Igor Jurišić, općinski načelnik 

Telefon: 035 345 228 

List izlazi po potrebi. 


