
Z A P I S N I K 

 O radu 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 16. 06. 2015. godine s početkom 

rada u 20,30 sati u prostorijama Općinske uprave. 

 Sjednici nazočni: Tomislav Šimundić, Zvonko Miskrić, Davor Mikić, Pero Pepić, Josip Čivić, 

Berta Abramović, Željko Kucjenić, Željko Vuković, Željko Mandarić, Tomislav Gregurić, Željka 

Orešković 

 Sjednici nisu nazočni: Damir Funarić, Marko Marić 

 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  18. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za područje Općine Vrpolje na 

temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Vrpolje, 

3. Prijedlog Odluke o promjeni granice katastarskih općina i granica naselja Vrpolja i Velika 

Kopanica, 

4. Prijedlog Odluke o promjeni granice katastarskih općina Vrpolja i Čajkovaca, 

5. Prijedlog Odluke o rušenju nekretnine u k.o. Vrpolje na k.č.br. 870 i otkup građevinskog 

materijala, 

6. Prijedlog Odluke o početnoj cijeni za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine 

Vrpolje, 

7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Općine Vrpolje, 

8. Prijedlog Odluke o davanju na privremeno korištenje dvorana u društvenim domovima 

na području Općine Vrpolje, 

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

Vrpolje, 

10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup 

poslovnih prostora u vlasništvu Općine, 

11. Prijedlog Rješenja o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Vrpolje, 

12. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskog izvješća za 

2014.godinu DVD-a Vrpolje, 

13. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja i problematike vezano uz komunalno 

redarstvo, 

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

15. R a z l i č i t o. 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

 



TOČKA  1. Usvajanje Zapisnika o radu  18. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 18. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 18. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje. 

TOČKA  2. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za područje Općine Vrpolje na 

temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Evo kako sam već govorila na prošloj sjednici da smo naručili izradu Elaborata 

Procjene i Plana zaštite od požara za Općinu Vrpolje koje je izradio „I KONZALTING“  te smo  dobili  

sva potrebna mišljenja od strane VZO i MUP-a, PU Brodsko-posavska koja su naravno pozitivna pa 

evo i večeras Vijeće treba donijeti  Odluku. Ukoliko netko želi pogledati Plan to je jedna malo deblja 

knjiga, a ovdje je dio elaborata. Općine su dužne svakih 5 godina donositi revizije, ali mi smo sada 

izradili novu Procjenu i Plan zaštite od požara. 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga od strane članova Vijeća  Općinsko vijeće Općine 

Vrpolje jednoglasno je donijelo slijedeću 

O D L U K U 

o donošenju Plana zaštite od požara za područje 

Općine Vrpolje na temelju Procjene ugroženosti od 

požara i tehnološke eksplozije Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje donosi Plan zaštite od požara za područje Općine Vrpolje na 

temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Vrpolje koje je izradila 

ovlaštena tvrtka „IN KONZALTING“ d.o.o. iz Slavonskog Broda, Baranjska 18 u svibnju 2015. godine. 

Članak 2. 

 Prethodno pozitivno mišljenje na Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 

Općine Vrpolje i na Plan zaštite od požara za područje Općine Vrpolje izdala je Vatrogasna zajednica 

Općine Vrpolje dana 13. svibnja 2015.godine. 

 Pozitivno mišljenje na Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Vrpolje 

i Plan zaštite od požara za područje Općine Vrpolje izdalo je Ministarstvo unutarnjih poslova, 

Policijska uprava brodsko-posavska dana 21. svibnja 2015. godine, Broj: 511-11-04-9/4-3315/1-15. 

Članak 3. 

 Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vrpolje i Plan zaštite od 

požara za područje Općine Vrpolje sastavni su dijelovi ove Odluke, ali nisu predmet objave. 

 

 



Članak 4. 

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

posavske županije“. 

TOČKA  3. Prijedlog Odluke o promjeni granice katastarskih općina i granica naselja Vrpolja i 

Velika Kopanica 

 Ankica Zmaić: Prošle godine smo na prijedlog Katastra Slavonski Brod donijeli Suglasnost za 

promjenu granice katastarskih općina i granica naselja Vrpolja i Velike Kopanice, a sada smo u potrebi 

donijeti Odluku o promjeni granice k.o. i granice naselja kako bi Katastar to proveo. 

 Obzirom da nema pitanja i prijedloga Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo slijedeću 

O D L U K U 

o promjeni granice katastarskih općina 

i granica naselja Vrpolja i Velika Kopanica 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje donosi Odluku o promjeni granice kako slijedi: 

a) Ispravak granice katastarskih općina između k.o. Vrpolje i k.o. Velika Kopanica, tako 

što se granice katastarskih općina mijenjaju na sljedeći način: 

 

1. Dio katastarske općine Vrpolje (MB 328952), odnosno k.č.br. 2368 i k.č.br. 2369 

k.o. Vrpolje pripajaju se katastarskoj općini Velika Kopanica (MB 328910). 

 

2. Dio katastarske općine Velika Kopanica (MB 328910), manji dio k.č.br. 5546, 5562 

i 5563 pripajaju se katastarskoj općini Vrpolje (MB 328952). 

 

b) Ispravak granice naselja Vrpolje i naselja Velika Kopanica, tako što se granice općina 

mijenjaju na sljedeći način: 

 

1. Dio Općine Vrpolje, naselje Vrpolje (izvorni ID 071161), odnosno k.č.br. 2368 i 

k.č.br. 2369 k.o. Vrpolje pripajaju se Općini Velika Kopanica, naselju Velika 

Kopanica (izvorni  ID 067849). 

 

2. Dio Općine Velika Kopanica, naselje Velika Kopanica (izvorni ID 067849) manji dio 

k.č.br. 5546, 5562 i 5563 pripajaju se Općini Vrpolje, naselje Vrpolje (izvorni ID 

071161). 

 

 



Članak 2. 

 Promjena granica vrši se prema prijedlogu Državne geodetske uprave, Područni ured 

za katastar Slavonski Brod, Klasa: 932-02/14-01/2, Urbroj: 541-21/1-14-2 od 7. 02. 

2014.godine. 

Članak 3. 

 Ovu Odluku provesti će Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar, 

Slavonski  Brod. 

Članak 4. 

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

Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA  4. Prijedlog Odluke o promjeni granice katastarskih općina Vrpolja i Čajkovaca  

 Ankica Zmaić: Kod ove točke također kao i u prethodnoj Suglasnost  o promjeni granica 

donesena je prošle godine, tu se radi o dvije naše katastarske općine sada je potrebno donijeti 

Odluku da Katastar može provesti promjene. 

 Pitanja i prijedloga od strane članova Vijeća nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Vrpolje 

jednoglasno  donijelo slijedeću 

O D L U K U 

o promjeni granice katastarskih općina 

Vrpolja i Čajkovaca 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje donosi Odluku o promjeni granice kako slijedi:  

a) Ispravak granice katastarskih općina između k.o. Vrpolje i k.o. Čajkovci, tako što se granice 

katastarskih općina mijenjaju na sljedeći način: 

1. Dio katastarske općine Vrpolje (MB 328952), odnosno dio k.č.br. 2368 k.o. Vrpolje 

pripajaju se katastarskoj općini Čajkovci (MB 328227)  

Članak 2. 

 Promjena granice vrši se prema prijedlogu Državne geodetske uprave, Područni ured za 

katastar, Slavonski Brod, Klasa: 932-02/14-01/2, Urbroj: 541-21/1-14-3 od 7. 02. 2014. godine. 

Članak 3. 

 Ovu Odluku provesti će Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar, Slavonski Brod. 

Članak 4. 



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

posavske županije“. 

TOČKA  5. Prijedlog Odluke o rušenju nekretnine u k.o. Vrpolje na k.č.br. 870 i otkup 

građevinskog materijala 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Odluku o rušenju stare zgrade milicije u kojoj je sve 

opisano što i kako se provodi natječaj, rušenje i otkup te procjena od sudskog vještaka za cijenu. 

Znači tko se javi na natječaj i bude najpovoljniji mora očistiti česticu , a u listopadu se nadamo da će 

biti raspisan natječaj za europske fondove za kandidiranje izgradnje Eko-etno kuće a znači do tada bi 

čestica trebala biti očišćena  kako bi se mogli javiti na natječaj. 

 Pero Pepić: Teško ćemo to prodati, velika je to cijena 

 Ankica  Zmaić: Ne znam , ali Gundinci su prodali svoj dom za oko 100.000,00 kuna, a činjenica 

je da je tamo bilo više materijala, a ovdje je cijena početna 25.560,00 kuna. 

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

O D L U K U 

o rušenju nekretnine i otkup građevinskog materijala 

u vlasništvu Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje odobrava rušenje nekretnine i otkup građevinskog materijala 

u vlasništvu Općine Vrpolje koja se nalazi u k.o. Vrpolje na k.č.br. 870 na Trgu dr. Franje Tuđmana 31, 

Vrpolje upisane u zemljišno-knjižni uložak broj 853 kod zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u 

Slavonskom Brodu označenog kako slijedi: 

- K.č.br. 870 – kuća, dvorište, stan milicije i oranica u selu, površine 1334m2 

Članak 2. 

 Predmetna nekretnina za rušenje u naravi predstavlja staru poslovnu zgradu bivše policijske 

stanice i staru stambenu zgradu koja je služila kao stan. Obzirom da isti prostori duže vrijeme nisu u 

uporabi, nisu održavani niti adaptirani i zaista su u lošem stanju te Općinsko vijeće Općine Vrpolje 

odobrava rušenje nekretnine i otkup građevinskog materijala. 

Članak 3. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje utvrđuje početnu cijenu naknade za rušenje i otkup 

građevinskog materijala za nekretnine iz članka 1. i 2. Ove Odluke u iznosu od 25.560,00 kuna koja je 

procijenjena po stručnom nalazu i mišljenje ovlaštenog sudskog vještaka za građevinarstvo Damiru 

Grgas, dipl.ing.građ. iz Đakova, Nalaz br. 40-15 iz travnja 2015.godine. 

Članak 4. 

 U početnu cijenu naknade za rušenje i otkup građevinskog materijala uračunata je usluga 

rušenja, ukupan građevinski materijal, odvoz građevinskog materijala i uređenje gradilišta sukladno 



Tehničkom opisu i Projektu uklanjanja izrađenog od Đakovoprojekt d.o.o.  Đakovo, broj: PU-85/15 iz 

ožujka 2015. Godine. 

Članak 5. 

 Pravo sudjelovanja na rušenje i otkup građevinskog materijala navedene nekretnine iz članka 

1. i 2. ove Odluke imaju registrirani obrti ili tvrtke za obavljanje poslova koji su predmet ove Odluke 

sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj i koje nemaju financijskih obveza ili 

dugova prema Općini Vrpolje s bilo koje osnove. 

Članak 6. 

 Ponuditelji su u roku za dostavu ponuda obvezni pregledati nekretninu koja je predmet ove 

Odluke uz obvezu najave u Općinu Vrpolje koja će izdati potvrdu o obilasku lokacije, a koja će biti 

obvezni dio ponude ponuditelja. 

 Ponuditelji mogu prilikom obilaska lokacije tražiti uvid u Projekt rušenja kao i ostalu tehničku 

dokumentaciju. 

Članak 7. 

 Jamčevina za učešće u natječaju iznosi 10% od ukupne početne cijene naknade za rušenje i 

otkup građevinskog materijala i uplaćuje se na žiro račun Proračuna Općine Vrpolje, 

IBAN:HR1323400091851400001, model HR68, poziv na broj odobrenja  7706-OIB. 

Članak 8. 

 Ponuditeljima ili natjecateljima koji uspiju u natječaju, jamčevina se uračunava u ponuđenu 

cijenu naknade,  a ponuditeljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja, jamčevina će se vratiti u roku 

od 8 dana od dana okončanja postupka natječaja. 

 Ponuditelji koji uspiju u natječaju i naknadno odustanu od zaključivanja ugovora, nemaju 

pravo na povrat jamčevine. 

Članak 9. 

 Prednost pri natječaju imaju ponuditelji koji ponude najviši iznos naknade za rušenje i otkup 

građevinskog materijala navedene nekretnine u odnosu na početnu cijenu uz ispunjavanje svih 

drugih uvjeta iz natječaja. 

Članak 10. 

 Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava je 8 dana od dana objave natječaja u tjednom 

tisku „Posavska Hrvatska“ i na službenim stranicama Općine www.vrpolje.hr. 

 Pristigle ponude za kupnju nekretnina otvara Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama na 

javnoj sjednici kojoj mogu nazočiti ponuditelji ili natjecatelji. 

Članak 11. 

 Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Vrpolje u roku od 

najduže 15 dana od dana otvaranja pristiglih ponuda na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje 

nekretninama. 



 

Članak 12. 

 Odabrani ponuditelji dužni su u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja zaključiti ugovor sa Općinskom Vrpolje o rušenju nekretnine i otkup 

građevinskog materijala. 

Članak 13. 

              Ponuditelj je dužan cijenu naknade platiti u roku od 15 dana od dana zaključenog ugovora, a 

trajanje, odnosno izvršenje ugovora je 20 radnih dana. 

Članak 14. 

 Temeljem ove Odluke i odredbi Odluke o gospodarenju nekretnina u vlasništvu Općine 

Vrpolje raspisat će se javni natječaj za rušenje i otkup građevinskog materijala navedene nekretnine. 

Članak 15. 

 Općina Vrpolje zadržava pravo na poništenje objavljenog natječaja bez davanja posebnog 

obrazloženja, odnosno bez navođenja razloga i ne odgovara za eventualne štete sudionicima 

natječaja. 

Članak 16. 

 Pisane ponude za natječaj navedene nekretnine dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na 

adresu: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje, preporučenom pošiljkom ili 

neposrednom dostavom, uz naznaku „Ponuda za natječaj za rušenje nekretnine“ – ne otvaraj. 

Članak 17. 

 Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati. 

Članak 18. 

 Za sve informacije zainteresirani ponuditelji mogu se obratiti osobno u Općinu Vrpolje svakim 

radnim danom od 10,00 do 14,00 sati ili na telefon 035/439-109. 

Članak 19. 

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

posavske županije“. 

TOČKA  6. Prijedlog Odluke o početnoj cijeni za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Općine Vrpolje  

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Odluku o početnoj cijeni za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje, ovi iznosi su moj prijedlog nisu vezane sa cijenom 

poljoprivrednog zemljišta na nivou države, već sa iznosima zakupa privatnog vlasništva. Ovdje se radi 

konkretno o Močilnom u Vrpolju i Čajkovcima zemljište Mantek. 



 Zvonko Miskrić: Mislim da je to prevelika cijena, ali ako je Ministarstvo raspisalo po Zakonu 

350,00 kuna možda je trebalo staviti tu cijenu. Moj prijedlog je 350,00 kuna po hektaru. 

 Ankica Zmaić: Oprostite, ali ja smatram da je cijena zakupa poljoprivrednog zemljišta prema 

Pravilniku od države mala. 

 Predsjednik Tomislav Šimundić daje na glasanje prijedlog općinske načelnice o iznosima koji 

su predloženi u Odluci gdje je Općinsko vijeće sa 7 glasova ZA i 4 glasa PROTIV donijeli slijedeću 

O D L U K U 

o početnoj cijeni za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 Za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine 

Vrpolje, Općinsko vijeće Općine Vrpolje utvrđuje početnu cijenu za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Općine Vrpolje kako slijedi: 

- 700,00 kn/ha za oranicu 

- 300,00 kn/ha za livadu 

- 200,00 kn/ha za pašnjak 

Članak 2. 

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

posavske županije“. 

TOČKA  7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili koje su to čestice za zakup i gdje kako bi mogli 

raspisati javni natječaj, pa molim da se izjasnite. Moram napomenuti da bi Biba tu zemlju kupio jer je 

to navodno bilo dodijeljeno njima u zamjenu, ali još uvijek nije riješeno imovinsko-pravno stanje. 

 Zvonko Miskrić: Takvih problema je bilo u Čajkovcima kad je išao VC koridor. 

 Ankica Zmaić: bilo je takvih slučajeva, ali gdje je država bila vlasnik zemljišta pa su provođeni 

zemljišno-knjižni ispravci. 

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

usvojilo slijedeću 

O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Općine Vrpolje raspisat će se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 



Općine Vrpolje u katastarskim općinama Čajkovci i Vrpolje, a prema početnoj cijeni za zakup 

poljoprivrednog zemljišta koju je svojom Odlukom utvrdilo Općinsko vijeće Općine Vrpolje i to za 

oranicu početna cijena od 700,00 kn/ha, za livadu početna cijena od 300,00 kn/ha i za pašnjak 

početna cijena od 200,00 kn/ha. 

Članak 2. 

 Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Vrpolje u k.o. Čajkovci upisano u posjedovni list 

broj 403, Područnog ureda za katastar u Slavonskom Brodu i u zemljišno-knjižni uložak broj 547 kod 

zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Slavonskom Brodu daje se u zakup na rok od 5 godina, a 

označeno i sa početnom cijenom kako slijedi: 

Red.br. Broj k.č.br. Površina u m2 Kultura i naziv 
rudine 

Ukupno početna 
cijena zakupa (kn) 

1. 746/3 27614 Oranica Mantek 1.932,98 

  

Članak 3. 

 Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Vrpolje u k.o. Vrpolje upisano u posjedovni list 

broj 730, Područnog ureda za katastar u Slavonskom Brodu i u zemljišno-knjižni uložak broj 853 kod 

zemljišnoknjižnog  odjela Općinskog suda u Slavonskom Brodu daje se u zakup na rok od 3 godine, a 

označeno i sa početnom cijenom kako slijedi: 

Red. br. Broj k.č.br. Površina u m2 Kultura i naziv 
rudine 

Ukupno početna 
cijena zakupa (kn) 

1. 2103/1 73620 Pašnjak Močilno 1.472,40 

2. 2169/1 29474 Pašnjak Močilno     589,48 

 

Članak 4. 

 Zakup poljoprivrednog zemljišta iz članka 3. Ove Odluke može isteći i prije navedenog roka 

zakupa od 3 godine zbog privođenja zemljišta namjeni sukladno dokumentima prostornog uređenja 

Općine Vrpolje. 

Članak 5. 

 Pravo sudjelovanja za zakup poljoprivrednog zemljišta iz članka 2. i 3. ove Odluke imaju sve 

pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj i koje nemaju 

financijskih obveza ili dugova prema Općini Vrpolje s bilo koje osnove. 

Članak 6. 

 Poljoprivredno zemljište iz članka 2. i 3. ove Odluke daju se u zakup u viđenom stanju što 

isključuje sve naknadne prigovore zakupa. 

Članak 7. 

 Jamčevina za učešće u natječaju iznosi 10% od početne cijene zakupa i uplaćuje se na žiro 

račun Općine Vrpolje broj HR1323400091851400001, model HR68, poziv na broj 7706-OIB. 



Članak 8. 

 Ponuditeljima koji uspiju u natječaju, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu, a 

ponuditeljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja, jamčevina će se vratiti u roku 8 dana od dana 

okončanja postupka natječaja. 

 Ponuditelji koji uspiju u natječaju i naknadno odustanu od zaključenja ugovora, nemaju pravo 

na povrat jamčevine. 

Članak 9. 

 Prednost pri natječaju imaju ponuditelji koji ponude najviši iznos za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u odnosu na početnu cijenu uz ispunjenje svih drugih uvjeta iz javnog natječaja. 

Članak 10. 

 Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u 

tjednom tisku „Posavska Hrvatska“ i na službenim stranicama Općine Vrpolje www.vrpolje.hr. 

 Pristigle ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta otvara Povjerenstvo za raspolaganje 

nekretninama na javnoj sjednici kojoj mogu nazočiti ponuditelji. 

Članak 11. 

 Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Vrpolje u roku od 

najduže 15 dana od dana otvaranja pristiglih ponuda na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje 

nekretninama. 

 Odabrani ponuditelji dužni su u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta zaključiti ugovor o zakupu sa Općinom 

Vrpolje. 

Članak 12. 

 Sve troškove u svezi s ovjerom ugovora o zakupu snosi zakupac. 

Članak 13. 

 Temeljem ove Odluke i odredbi Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine 

Vrpolje raspisat će se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta navedenog u članku 2. I 3. Ove 

Odluke. 

 Postupak javnog natječaja provesti će Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u 

vlasništvu Općine Vrpolje. 

Članak 14. 

 Općina Vrpolje zadržava pravo na poništenje objavljenog natječaja bez davanja posebnog 

obrazloženja i ne odgovara za eventualne štete sudionicima natječaja. 

Članak 15. 

 Ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje dostavljaju se u 

zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje, 



preporučenom pošiljkom ili neposredno dostavom uz naznaku „Ponuda za natječaj za zakup 

poljoprivrednog zemljišta“ – ne otvaraj. 

 Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati. 

Članak 16. 

 Za sve informacije zainteresirani ponuditelji mogu se obratiti osobno u Općinu Vrpolje svakim 

radnim danom. 

Članak 17. 

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

posavske županije“. 

TOČKA  8. Prijedlog Odluke o davanju na privremeno korištenje dvorana u društvenim 

domovima na području Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Mi smo sličnu Odluku donijeli u 2012. godini i kad je Revizija vršila uvid u te sve 

odredbe, a također kad se vidi koliki su troškovi dvorana potrebno je donijeti  Odluku sa novim 

iznosima koji su navedeni u članku 4,5, 6 i 7. Također smo odredili da je obveza i autorsko pravo 

ishoditi. 

 Tomislav Šimundić: Moj prijedlog je da za Perkovce ostanu ovi iznosi koji su navedeni a za 

Čajkovce i  Vrpolje da se smanje iznosi odnosno da ostanu isti kakvi su i bili. 

               Zvonko Miskrić:  Ja isto mislim da trebaju biti manji iznosi za Čajkovce jer je Dom lošiji i 

manji. 

 Davor Mikić: Kako će se riješiti suđe i stolovi 

 Ankica Zmaić: Plaćati će se onim udrugama čije je. Suđe u Čajkovcima i Perkovcima je od 

KUD-a. 

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

usvojilo prijedlog gosp. Tomislava Šimundić odnosno slijedeću 

O D L U K U 

o davanju na privremeno korištenje  

dvorana u društvenim domovima na 

području Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način privremenog korištenja ili privremenog najma te 

visina i način plaćanja naknade za korištenje dvorana i pripadajućih prostorija i opreme u društvenim 

domovima na području Općine Vrpolje koji su u vlasništvu Općine Vrpolje. 

Članak 2. 

 Dvorane u društvenim domovima na području Općine Vrpolje (naselja Vrpolje, Čajkovci i Stari 

Perkovci) privremeno se mogu koristiti za održavanje proslava, prezentacija, kulturno-umjetničkih 

programa, tribina, svatova, političkih skupova i drugih manifestacija i potreba) temeljem pisanog 

zahtjeva Općini Vrpolje. 



Članak 3. 

 Za iznajmljivanje i privremeno korištenje prostora dvorana sa pripadajućim prostorijama i 

opremom koje se nalaze u sklopu društvenih domova na području Općine Vrpolje plaća se 

jednokratna naknada temeljem zaključenog Ugovora o privremenom korištenju ili privremenom 

najmu na zahtjev stranke u skladu sa utvrđenom naknadom. 

Članak 4. 

 Kod odobravanja i davanja dvorane sa pripadajućim prostorijama u Društvenom domu u 

Starim Perkovcima na privremeno korištenje ili privremeni najam, utvrđuje se jednokratna naknada 

za potrebe korištenja kako slijedi: 

a) Za korištenje muških svatova za korisnike iz naselja naknada iznosi 1.500,00 kuna, a za 

korisnike izvan naselja naknada iznosi 2.000,00 kuna 

b) Za korištenje ženskih svatova za korisnike iz naselja naknada iznosi 1.000,00 kuna, a za 

korisnike izvan naselja naknada iznosi 1.500,00 kuna 

c) Za korištenje momačke ili djevojačke večeri za korisnike iz naselja naknada iznosi 1.000,00 

kuna, a za korisnike izvan naselja naknada iznosi 1.300,00 kuna 

d) Za korištenje krstitki, krizmi, podnevskog ručka i slično za korisnike iz naselja naknada iznosi 

800,00 kuna, a za korisnike izvan naselja naknada iznosi 1.200,00 kuna 

e) Za korištenje sahrana – karmina za korisnike iz naselja naknada iznosi 300,00 kuna, a za 

korisnike izvan naselja naknada iznosi 700,00 kuna. 

Kod odobravanja i davanja dvorana sa pripadajućim prostorijama u društvenim domovima u 

Vrpolju i Čajkovcima na privremeno korištenje ili privremeni najam utvrđuje se jednokratna 

naknada za potrebe korištenja kako slijedi: 

a) Za korištenje muških svatova za korisnike iz naselja naknada iznosi 1.000,00 kuna, a za 

korisnike izvan naselja naknada iznosi 1.500,00 kuna 

b) Za korištenje ženskih svatova za korisnike iz naselja naknada iznosi 800,00 kuna, a za 

korisnike izvan naselja naknada iznosi 1.300,00 kuna 

c) Za korištenje momačke ili djevojačke večeri za korisnike iz naselja naknada iznosi 700,00 

kuna, a za korisnike izvan naselja naknada iznosi 1.000,00 kuna 

d) Za korištenje krstitki, krizmi, podnevskog ručka i slično za korisnike iz naselja naknada 

iznosi 700,00 kuna, a za korisnike izvan naselja naknada iznosi 1.000,00 kuna 

e) Za korištenje sahrana – karmina za korisnike iz naselja naknada iznosi 300,00 kuna, a za 

korisnike izvan naselja naknada iznosi 700,00 kuna. 

Članak 5. 

 Za privremeno korištenje ili privremeni najam dvorana za organiziranje zabava kada su 

organizatori fizičke i pravne osobe naknada iznosi  1.000,00 kuna. 

 

 

 



Članak 6. 

 Za privremeno korištenje ili privremeni najam dvorana za organiziranje zabava, koncerta i 

drugih manifestacija kada su organizatori udruge sa područja Općine Vrpolje naknada iznosi 100,00 

kuna. 

Članak 7. 

 Za privremeno korištenje ili privremeni najam dvorana za organiziranje zabava, političkih 

skupova i drugih manifestacija kada su organizatori političke stranke sa područja Općine Vrpolje 

naknada iznosi 300,00 kuna. 

Članak 8. 

 U jednokratne naknade iz članka 4.5.6. i 7. ove Odluke uključeni su troškovi za režije. 

Članak 9. 

 Kada se u dvoranama društvenih domova koristi autorska glazba putem žive glazbe ili glazbe 

s elektroničkih medija (za svatove, zabave, proslave, koncerte i dr.), korisnici i najmoprimci obvezuju 

se o svom trošku osigurati dozvolu za korištenje navedenih autorskih glazbenih djela i platiti autorsku 

naknadu, a ukoliko korisnik ili najmoprimac dvorane ne osigura dozvolu za autorsko pravo u 

potpunosti snosi odgovornost za nepridržavanje obveza iz Zakona o autorskom pravu. 

Članak 10. 

 Ugovorom o davanju privremenog korištenja ili najma dvorana sa pripadajućim prostorima i 

opremom utvrdit će se obveza i način preuzimanja dvorana, iznos i rok plaćanja jednokratne naknade 

te obveza korisnika ili najmoprimca da prostor nakon upotrebe ostavi uredan i čist kao i obveza u 

slučaju nanošenja štete i druge obveze. 

Članak 11. 

 Prihod od naknade za privremeno korištenje ili najma dvorana, prihod je Proračuna Općine 

Vrpolje i koristi se za održavanje mjesnih dvorana i društvenih domova na području Općine Vrpolje. 

Članak 12. 

 Kada Općina Vrpolje koristi dvorane i društvene domove na području Općine Vrpolje za 

održavanje radnih sjednica, većih sastanaka, prezentacija, savjetovanja, priredbi i svih drugih 

manifestacija koje su u sklopu organizacije izvršnog i predstavničkog tijela Općine Vrpolje, 

jednokratna naknada se ne plaća. 

Članak 13. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju u privremeni zakup ili 

korištenje dvorana u mjesnim domovima na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 23/12). 

Članak 14. 



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

posavske županije“. 

TOČKA  9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području 

Općine Vrpolje 

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

komunalnom doprinosu na području Općine Vrpolje, te moram napomenuti da u našim zadnjim 

izmjenama koje smo imali nisu bilo predviđeno kao što su otvoreni bazeni, parkirališta, ceste, 

nogostupi, itd. pa smo u potrebi donijeti ovu izmjenu Odluke. 

 Pitanja i prijedloga nije bilo od strane članova Općinskog vijeća te je Općinsko vijeće 

jednoglasno 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., 23/12. I 5/13.), članak 9. mijenja se i glasi: 

 Za sve otvorene građevine (otvoreni bazeni, otvorena igrališta, manipulativni prostor, 

parkirališta, ceste, nogostupi i druge otvorene građevine) komunalni doprinos obračunava se po m2 

građevine koja se gradi na građevnoj čestici i iznosi 5,00 kn/m2 pri čemu je jedinična vrijednost 

komunalnog doprinosa za obračun po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti za 

obračun po m3 građevine. 

 Za sve građevine koje su namijenjene za komunalne djelatnosti (uređaj za pročišćavanje 

otpadnih voda, reciklažno dvorište, pretovarna stanica i svi drugi objekti komunalnog sadržaja) 

komunalni doprinos po m3 iznosi 5,00 kuna. 

Članak 2. 

 Članak 12. mijenja se i glasi: 

 Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem obujma građevine, odnosno tlocrtne 

površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine propisane 

člankom 8., 9. i 10. Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Vrpolje. 

Članak 3. 

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

posavske županije“. 

 

 



TOČKA  10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup 

poslovnih prostora u vlasništvu Općine 

 Ankica Zmaić: Na prošloj sjednici smo imali upit HT odnosno mogućnost sklapanja ugovora za 

pravo služnosti  i znate da je bio naš prijedlog 1.000,00 kuna. Kad sam ga nazvala prvo se zamislio, a 

oda je javio da može međutim ja predlažem da mi raspišemo natječaj za zakup pa nek ide sve po 

Zakonu. Tako će moći i ovi iz poslovnog centra riješiti svoje probleme znači izvršiti ćemo etažiranje i 

dalje da ljudi mogu svoje poslovne prostore riješiti. 

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

donijelo slijedeću 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima davanja  

u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 U Odluci o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/14.), u članku 3. iza stavka 4. dodaje se novi 

stavak 5. koji glasi:  

               Poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od najmanje dvije (2) 

godine do najduže deset (10) godina. 

Članak 2. 

 Članak 8. mijenja se i glasi:  

              Početna visina ili cijena zakupnine za javni natječaj za zakup i za produženje ugovora o zakupu 

sa sadašnjim zakupnikom utvrđuje se prema djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja po 

1m2 mjesečno na slijedeći način: 

 DJELATNOST / NAMJENA                        POČETNA CIJENA kn/m2 

1. Telekomunikacijska djelatnost       40,00 

2. Financijska djelatnost (osig. društva, banke, kladionice i sl.)   30,00 

3. Ugostiteljska djelatnost        20,00 

4. Trgovačka djelatnost        20,00 

5. Obrti i proizvodne djelatnosti       15,00 

6. Garaže            5,00 

7. Predškolski i školski odgoj         5,00 

8. Zdravstvena djelatnost          2,00 

Članak 3. 

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

posavske županije“. 

 



TOČKA  11. Prijedlog Rješenja o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine 

Vrpolje  

 Tomislav  Šimundić: U materijalima ste dobili Prijedlog Rješenja o izboru članova i zamjenika 

članova Savjeta mladih Općine Vrpolje pa predlažem da se Komisija za izbor i imenovanja  na čelu sa 

predsjednikom Željkom Kucjenićem povuče i predloži nam članove Savjeta mladih na osnovu 

pristiglih prijedloga. 

 Željko Kucjenić: Nakon uvida u pristigle prijedloge za članove i zamjenike članova Savjeta 

mladih, Komisija za izbor i imenovanja predlaže slijedeće; Predlagatelj RK Vrpolje predlaže slijedeće 

članove za člana Dalibora Tunuković, za zamjenika – Nikolu Knežević, Predlagatelj TO HDZ Vrpolje 

predlaže; Nikola Čaklović – član, za zamjenika – Tomislav Tunuković, Predlagatelj DVD Vrpolje 

predlaže; Josip Šejić – član, za zamjenika – Mislav Zetović, Predlagatelj KUD „Đeram“ Čajkovci 

predlaže;Kristina Miskrić – član, za zamjenika – Josipa Gagulić, Predlagatelj DVD Stari Perkovci 

predlaže; Hrvoje Birtić – član, za zamjenika – Nikola Adrić što je i prijedlog za članove i zamjenike  

Savjeta mladih. 

 Ankica Zmaić: Konstituirajuću sjednicu saziva  predsjednik Općinskog vijeća, materijali će biti 

pripremljeni i treba ju održati. 

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

R J E Š E N J E 

o izboru članova i zamjenika članova 

Savjeta mladih Općine Vrpolje 

Člana 1. 

 Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Vrpolje izabiru se: 

1. Dalibor Tunuković,  član  1. Nikola Knežević,  zamjenik 

2. Nikola Čaklović,   član  2. Tomislav Tunuković,   zamjenik 

3. Josip Šejić,   član  3. Mislav Zetović,  zamjenik 

4. Kristina Miskrić,  član  4. Josipa Gagulić,   zamjenik 

5. Hrvoje Birtić,    član  5. Nikola Adrić,   zamjenik 

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 obavlja se u Općini Vrpolje. 

 

 



Članak 4. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

TOČKA  12. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskog izvješća za 

2014. godinu DVD-a Vrpolje 

 Ankica Zmaić: U skladu sa Zakonom o vatrogastvu i Zakonom o udrugama i ostalim aktima i 

podaktima  u materijalima ste dobili Izvješće DVD-a Vrpolje za 2014. godinu o radu i financijsko 

izvješće  i dužni su donositi Izvješća kao neprofitna organizacija. Uglavnom knjiga ulaznih računa, 

prihodi i rashodi , pa i Joža je bio kod mene i razgovarali smo i utvrdili da to nije dobro jer računovođa 

to ništa nije dobro odradio. Moram napomenuti da se sredstva nisu trošila ni racionalno niti 

transparentno, a ni namjenski. Tu ima malo čudnih opisanih stavki bez orginal propisanih faktura. 

Podignuto je preko 23.000,00 kuna gotovine, za čega? 

 Tomislav Šimundić: Mene zanima da li ste predali financijsko izvješće, jer ako niste bit će 

velikih problema, nagodinu će svi morati izvješće predati RNO obrazac. 

 Pero Pepeić: Izvješće je predano, a prvo i istinito je da nije istina da se novci nisu racionalno 

trošili, išli smo sada kod računovođe kojeg je preporučio Milan Šulter. Ovaj papir je moj interni papir. 

Gosp. Šimičić je bio tri dana pijan i u takvoj situaciji je napisao gluposti. Županija nam je predložila 

kartično poslovanje. Taj čovjek je rekao ako je nekoga trebalo kontrolirati je VZO Općine, a ne nas 

DVD. Činjenica je da RNO obrazac nismo predali ali nismo ni znali da trebamo predati. Novce smo 

podizali sa računa za proslavu za pečenke, za šator itd. to i sami znate. Mi ne moramo izvješće slati 

svaka 3 mjeseca, također smo dužni mi izvješće podnositi VZO-u a VZO Općini. Bili smo u Poreznoj 

upravi ona je zaprimila sve ovo naše dužni smo dostaviti novo Izvješće ali ono ne može biti gotovo do 

srpnja. 

 Ankica Zmaić: Vi uopće nemate uvedenu opremu u imovini, a kad kažete da nije istina da ne 

radite transparentno, evo koliko ima računa BOSE i gdje je novac 5.000,00 kuna od Općine od BOSE, 

nije niti navedeno. Osobno sam razgovarala sa gosp. Šulterom da isti računovođa koji radi za DVD 

Donji Andrijevci radi za DVD Vrpolje i druge jer ovo što ste predali nema veze s vezom, sve je različito 

i netočno. 

 Željko Vuković: Pero bez uvrede na tri papira, tri različita iznosa taj treba dobiti odmah otkaz 

tko je to radio. 

 Pero Pepić: Pa i dobio je. Mi za neke izdatke ne možemo dobiti Rn račun. 

 Željko Vuković: Za većinu toga se može dobiti R₁ račun. Ne znam ljudi ovo je meni jako 

sumnjivo, bez ljutnje ovdje će netko imati problema, ovdje ništa ne štima.  Ljudi moji ja bi se zbog 

ovoga bojao. 

 Ankica Zmaić: Tko prelazi iznos od 230.000,00 kuna nakon toga mora voditi dvojno 

knjigovodstvo. Trebate odgovorno pristupiti trošenju novaca i vođenju računovodstva. 

 Željko Vuković: Nije mi jasno prihod od zakupa je različit, malo ovako, malo onako. 

 Pero Pepić: To je za plin jer ima dva brojila 

 Berta Abramović: Ovdje mi je upalo u oči ; gajba piva, pivo, pivo, imam pitanje da li vi za to 

imate račune, Joža dizanje gotovine itd. Troškova neopravdanih ima puno. 

 Ankica Zmaić: Od 1.01.2015.g. sve udruge moraju donositi izvješće gdje su utrošili novac kad 

dođu sa zamolbom za nova sredstva. Od sada ćemo stvarno kažnjavati one koji ne pravdaju 

namjenska sredstva. 



 Željko Kucjenić: Znači ovo 23.510,00 kuna što si ti Pepiću rekao da si vodio u exelu gdje je 

trag od toga. 

 Pero Pepić: Ima sve kod Šimičića, sve sam njemu dao paragon blok. 

               Ankica Zmaić: Pa paragon blok je ništa. To nije propisani račun i to nije pokriće za opravdanje 

sredstava. Za sve se može ishoditi R₁ računi od dobavljača. Trebate poslovati u skladu sa zakonskim 

propisima ili nema novaca. 

 Željko Kucjenić: Ti kažeš da trebaju kontrolirati Vatrogasne zajednice, pa oni nemaju dva 

računa jer imaju samo prijenos sredstava. Pa evo da upoznam Perkovci su dobili 16.000,00 kuna, 

Vrpolje je dobilo 54.000,00 kuna, ostalo Čajkovci. Mislim da ubuduće to neće tako moći. Molili smo 

da dobijemo 25% ali nismo dobili, to neće moći tako. Mi imamo 4 ekipe djece za natjecanja. 

Vatrogasna zajednica je dobila 100.000,00 kuna. Imamo vozila isto kao i Čajkovci, ali kažu to Vaše 

vozilo ničem ne koristi. Vjerojatno će biti još prilika za razgovor oko toga. 

 Josip Čivić: Ja imam rješenje da se Vas prebaci za središnje vatrogasno društvo, pa vi onda 

podnosite izvješće i neka vam dolazi inspektor. Mi smo središnje društvo, a takmičenje nije bitno na 

koliko ste natjecanja bili. Ja ovdje nisam došao kao predstavnik društva. 

 Tomislav Gregurić: Mene zanima kako mi sada možemo postupiti kao Vijeće, to jepitanje 

 Tomislav Šimundić: Mene zanima što će te kad dođe inspektor kako riješiti podizanje 

gotovine, toga više nema. 

 Ankica Zmaić: Predlažem da se financijsko izvješće ne usvoji, tražimo dopunu i odgovarajuću 

dokumentaciju i skrećemo pažnju na racionalnije, transparentnije odnosno namjensko trošenje 

novca. Znači da li su sredstva koja su dodijeljena za opremu i utrošena za opremu. Ovo je sve za 

dobrobit udruga i onoga tko isplaćuje  odnosno troši novce i ne trebamo se ništa zavaditi sada ovdje. 

Na idućim sjednicama će doći na red i druge udruge i njihova izvješća. 

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

donijelo slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće općine Vrpolje ne usvaja Izvješće DVD-a Vrpolje te predlaže da se dostavi nova 

financijska  dokumentacija što odgovara stvarnom stanju  i sredstva  treba trošiti transparentnije, 

racionalnije i namjenski. 

TOČKA  13.  Prijedlog Zaključka povodom razmatranja i problematike vezano uz komunalno 

redarstvo, 

 Ankica Zmaić: Vezano za komunalnog redara ne moramo ga zapošljavati ali možemo se 

udružiti sa još nekom Općinom kao što su to neke Općine učinile. Moj prijedlog da se uputi dopis 

Općini Donji Andrijevci o zajedničkom komunalnom redaru da se očituju da bi jedan dan boravio u 

prostorijama Općine Vrpolje. 

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

da se izvidi mogućnost komunalnog redara sa Općinom Donji Andrijevci. 

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

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili popis radno sposobnih korisnika zajamčene 

minimalne naknade  od Centra za socijalnu skrb pa možete vidjeti tko su oni. 



- Zatim ste dobili zamolbu  DVD-a Vrpolje za nabavku Vatrogasne opreme odnosno obaviti 

liječničke preglede jer prema Rješenju inspekcije moraju izvršiti i nabavku 10 zaštitnih 

odjela za vatrogasce. U ponudi stoji iznos od 37.893,13 kuna. Danas me zvao Ivan 

Novoselović i rekao da Vrpolje treba registrirati vozila, kupiti odjela itd. Iz financijskog 

izvješća vidljivo je da imate još namjenskih sredstava koje niste iskoristili. 

Pero Pepić: Mi smo ovih dana obavili registracije, obavili liječničke, plin nas je koštao 

10.000,00 kuna. 

               Ankica Zmaić: Dobro, ali imamo rok godinu dana za nabavku odjela. Razmatrat ćemo pri 

donošenju Proračuna ili Rebalansa. 

               - NK Sloga – je dostavila zamolbu za pokroviteljstvo za turnir koji bi bio tradicionalni za Dan 

Općine, turnir nogometni između ulica u Vrpolju. 

               Pero Pepić: Treba im uvjetovati ako prave turnir za cijelu Općinu, ukoliko ne nema novca – 

inače da organiziraju malonogometni turnir iz sva tri sela. 

               Ankica Zmaić: Obilježavanje Dana Općine da dogovorimo. Naš datum je malo nezgodan zbog 

više dana u tjednu koji su neradni, pa predlažem da 24. 06. bude misa i polaganje vijenaca poginulim 

braniteljima, a 30. 06. Svečana sjednica Općinskog vijeća i večerate još ubaciti malonogometni turnir i 

vatrogasnu vježbu. 

             - Strategija razvoja CTR Sl. Brod- traži za izradu 81.250,00 kuna, a SUBRA konzalting – 

19.000,00 kuna, mislim da znate o čemu je riječ jer smo na prošloj sjednici donijeli Odluku i ja sam 

znači izabrala ove jeftinije jer oni su radili i u Andrijevcima i tamo upravo završavaju Strategiju razvoja 

Općine 

             - U domu u Vrpolju smo kupili 25 stolova, 50 klupa i 20 stolica tapaciranih 

             - Zemlja u centru u Čajkovcima je razgrnuta, Stepić ju razgrnio i ravnao za 3.500,00 kuna 

             - Osnovnoj školi smo kupili kopirni stroj u iznosu 6.063,75 kuna 

             - Izrađena je projektna dokumentacija za legalizaciju za Vatrogasne domove i lovačke u 

Vrpolju i Čajkovcima a najpovoljniji je bio MIG d.o.o. Sl. Brod u iznosu 20.375,00 kuna. 

             - Raspisan je bio Javni natječaj za zakup za ambulantu u Starim Perkovcima – jedan se 

ponuditelj javio s ponudom od 134,74 kune mjesečno, a to je dr. Tečer Marija s kojom sam sklopila 

Ugovor o zakupu. 

             - Proljetna deratizacija je provedena od strane Veterinarske stanice Županja, a na jesen ide 

ponovno, najpovoljnija ponuda od 29.450,00 kuna 

             - Dobivena je presuda za NK Perkovce ali djelomično možemo reći da je dobro prošlo jer se 

uspjelo dokazati da to ostane u vlasništvu Općine dosta pokretnina. 

              - Rješavamo problem odnosno izrađujemo dokumentaciju za poslovni centar Valentino to 

sam već napomenula, priprema za etažiranje, sad je parcelacija čestice 

              - Održana je izvanredna skupština LAG-a  te je povećan broj članova na 13 osoba a naš još 

jedan član je Biljana Čorluka iz Čajkovaca, predsjednica KUD-a 

              - U tijeku je izmjer nerazvrstanih cesta 

              - Energetski certifikati za dom Perkovci i zgrada Općine su u izradi 

              - Za izgradnju parka i dječjeg igrališta  u Čajkovcima smo dobili 119.00,00 kuna od MRRFEU i 

sutra idem na potpis ugovora o sufinanciranju , to se odnosi na lokaciju oko spomenika starog, ispred 

malonogometnog igrališta i moramo raspisati javnu nabavu. 

               - Otvaranje ponuda za izgradnju prečistaća i pristupne ceste je konačno 30. 06. U Vodovodu 

u Brodu 



              - Donijela sam Odluku o materijalnim pravima službenika i namještenika Općine Vrpolje 

              - Dobili smo od Ministarstva kulture Ugovor na 15.000,00 kuna za knjižnu i neknjižnu građu za 

Čitaonicu 

              - Dostavili smo dopunu dokumentacije za Reviziju za nekretnine kao i dopunu dokumentacije 

za ŽDO za zakup poljoprivrednog zemljišta u Čajkovcima za Ugovore 

              - Izgradili – postavili smo gromobran na Zgradu Općine – oko 21.000,00 kuna radove izvodio 

Safundžić 

              - Zatražila sam od vještaka procjenu nekretnina za zemljište gdje je lovački dom u Čajkovcima, 

Stara škola u Čajkovcima i za zemljište u Vrpolju – Graba na ulazu u selo zbog evidencije vrijednosti 

općinske imovine 

              - Radili smo iskolčenje međa u J.B. Jelačića iza bašći do Golove ulice pa ćemo kopati kanal 

              - u dijelu Ulice Z. Knežević riješiti rasvjetu stup – aktivnosti 

              - Održali smo sastanak ja i Tomislav sa predstavnicima Čajkovaca koje se aktivnosti trebaju 

tamo provoditi i šta raditi 

              - Održali smo sastanak sa Nadzorom i Izvođačem Cestarom za nastavak izgradnje pješačkih 

staza u Vrpolju – početkom 9. Mjeseca nastavljaju radove za još 250.000,00 kuna vrijednosti jer od 

MRRFEU nismo sad dobili sredstva za sufinanciranje, ali ću ja pokušati da još osiguramo za ovu 

godinu novaca od njih za završetak staze do Strizivojne 

               - Kao i uvijek aktivnosti provedene oko opomena za naplatu dugova, zatim rješenja za 

legalizaciju i kom. doprinos 

               - Za iduću sjednicu pripremit ću imenovanje koordinatora za svako selo, znači osobe koje će 

imati dužnost kao Mjesni odbori  

TOČKA  15. R a z l i č i t o. 

 Berta Abramović: Da li se nešto promijenilo oko groblja 

              Željko Vuković: Ja mislim da smo prošli za pješačke staze  

              Ankica Zmaić: Ne to je tablica za pristigle ponude ali nije nam odobreno za pješačke staze već 

za park i dječje igralište u Čajkovcima 

              Željko Vuković: Da li možemo nešto očekivati i za Perkovce i Vrpolje ljudi su voljni sami 

sudjelovati 

              Tomislav Šimundić: I ribiči isto traže da se stavi igralište kod njih 

              Željko Vuković: Što se tiče autobusne linije jel  istina da se produžilo do Vrpolja? Kreće nova 

školska godina da li ćemo kupovati bilježnice? 

              Ankica Zmaić: Ravnatelj Miroslav je donio popis bilježnica, pa ćemo vidjeti za kupovinu tko je 

povoljniji za narudžbu 

              Željko Vuković: Da li se može riješiti Babića lenija i riješiti deponije kod gušća i molim da se 

riješi kanal kod HITNE 

              Ankica Zmaić: Kanal  ćemo riješiti u rujnu   

              Pero Pepić: Kad ćemo riješiti na Močilnom onaj otpad 

              Ankica Zmaić: Kad dođu u devetom mjesecu imat će drobilicu i nasipati ćemo ulice sa tim 

              Pero Pepić:  Kružni tok što je s uređenjem, grijanje sale dali će biti riješeno? 

              Ankica Zmaić: Radovi na kružnom toku će se izvoditi na jesen po preporuci struke, odnosno 

Silvije Raguž, a sala će se rješavati sa novim kombi bojlerom 

              Pero Pepić: Rekli smo da ćemo pitati Runolista zašto je naše smeće najskuplje 

              Ankica Zmaić: Pozvati ćemo ga na slijedeću sjednicu da pojasni i smeće i zemljište  



              Željko Mandarić: Dva šahta na cesti treba riješiti 

              Josip Čivić: Stanovnici Golove ulice imaju pitanje vezano za parcelaciju, put do lovačkog doma 

to sam već postavio na 17. Sjednici – sanirati ili Pejić ili Runolist. 

              Ankica Zmaić: Razgovarala sam s njim ali mi ćemo ga pozvati na sjednicu da iznese svoje 

očitovanje 

              Berta Abramović: Što je sa autobusnim stajalištem kod Ćose 

              Ankica Zmaić: Mi ne možemo ništa ako oni ne dozvole jer smo slali dopise za stajalište 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

zaključio je 19. sjednicu u 23,16 sati. 

  Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić                  Tomislav Šimundić 

 

 

  

 


