
Z A P I S N I K 

 O radu 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 7. srpnja 2010. godine u 

prostorijama Općinske uprave s početkom rada u 20,00 sati 

 

 Sjednici nazočni: Ivan Pralas, Željko Vuković, Zdravko Karalić, Jelena Turčić,prof.,  

Dražen Maršić,inž, Drago Marić, Damir Funarić, Joža Biščanić, Tomislav Šimundić, Pero 

Pepić, Zlatka Hrastović, Željko Kucjenić, Terezija Sočković 

 Opravdali izostanak: Terezija Bogdanović, Martina Marić 

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

 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ivan Pralas pozdravlja 

nazočne i nakon ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 9. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog      

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje za k.o. 

Čajkovci, 

3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za prodaju i zakup   

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Vrpolje, 

4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na 

temelju pisanog ugovora, 

5. Prijedlog Odluke o ugostiteljskim djelatnostima na području općine Vrpolje, 

6. Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje općine        

Vrpolje, 

7. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zaključka Županijske Skupštine 

Brodsko-posavske županije vezano za oslobađanje plaćanja zakupnine za 

korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta, 

8. Informacije o aktivnostima koje se provode u Općini Vrpolje, 

 9. R a z l i č i t o. 

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 9. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 9. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 9. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 

 

TOČKA  2. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

općine Vrpolje za k.o. Čajkovci 

 

 Ivan Pralas: Evo večeras ćemo ponovno imati nazočnu Udrugu branitelja iz 

Čajkovaca koji su mi dostavili zahtjev za prisustvovanje na sjednici još prekjučer pa ih molim 

da uđu. Pozdravljam predstavnike Udruge koji su došli večeras a vezano za dvije točke 

dnevnog reda i moram napomenuti da navedeni mogu biti nazočni ali ne mogu sudjelovati u 



diskusiji. A sada bih zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području općine Vrpolje za k.o. Čajkovci. 

 Ankica Zmaić: Pozdravljam sve vijećnike i ostale nazočne na sjednici. Kao što je već 

najavljeno na prošloj sjednici, a prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu treba donijeti 

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske. Postupak javnog natječaja provest će Općinsko vijeće općine Vrpolje. 

Javni natječaj će se objaviti u javnom glasilu «Posavska Hrvatska» i na oglasnoj ploči općine 

Vrpolje. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće općine Vrpolje 

uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Jamčevina iznosi 10% 

od početne cijene poljoprivrednog zemljišta koje se prodaje i uplaćuje se na Proračun Općine 

Vrpolje i dokaz o uplati prilaže se kao sastavni dio dokumentacije. Znači predmet prodaje su 

nekretnine iz članka 1 Odluke odnosno k.č. iz priložene tablice. Početnu cijenu utvrdilo je 

Općinsko Povjerenstvo za utvrđivanje početne cijene za natječaj za prodaju i zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koja 

ide u prodaju iznosi 140ha 89a 06m2 sa ukupnom početnom cijenom od 1.905.627,76 kuna i 

odnosi se na državno poljop. zemljište u k.o. Čajkovci . Moram napomenuti da u tablici pod 

rednim brojem 5. je navedena k.č.br. 152, a u konzultaciji sa Ferdom Marićem rečeno je da 

ova čestica ne ide u prodaju obzirom da graniči sa komesacionom gromadom. 

 Dražen Maršić: Nije mi jasno ovdje stoji jamčevina se plaća 10%, pa me zanima 

kome ide taj novac dali Općini ili kome. 

 Ankica Zmaić: Jamčevina se vraća ponuditeljima i ne uračunava se u cjelokupni 

iznos. A novac od prodaje ide 25% državi, 25% županiji i 50% pripada nama Općini. 

Ivan Pralas: Obzirom da po ovoj točki nema više pitanja i prijedloga dajem na glasanje 

Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje za k.o. 

Čajkovci tko je za, protiv ili suzdržan . 

 Nakon glasanja utvrđeno je da je sa 1 suzdržanim glasom i 12 ZA donesena slijedeća  

O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog  

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 

Vrpolje za katastarsku općinu Čajkovci 

 

Članak 1. 

 

 Predmet javnog natječaja za prodaju je poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području općine Vrpolje u katastarskoj općini Čajkovci kako slijedi: 

 

 R. Br. 
Broj 
k.č. 

    Površina 

      Ha a  Naziv Kulture  Početna cijena u kn 

 
 
 
 
 

Napomena 

1. 1 52848 oranica 56.637,20 
 

2. 141 18333 oranica 19.647,48 
 

3. 142 3742 oranica 4.010,30 
 

4. 151 25883 oranica 27.738,81 
 



5. 753 161326 oranica 224.760,99 
 

6. 757 158127 oranica 220.304,12 
 

7. 758 206323 oranica 276.395,45 
 

8. 759 128844 oranica 165.698,53 
 

9. 817 153962 oranica 214.501,40 
 

10. 827 140520 oranica 195.773,86 
 

11. 828 147071 oranica 204.900,80 
 

12. 836 211927 oranica 295.258,82 
 

UKUPNO:  140ha89a06m2  1.905.627,76 kn 
 

 

 

 Navedeno poljoprivredno zemljište upisano je u posjedovne listove broj 494 i 544 k.o. 

Čajkovci, Područnog ureda za katastar u Slavonskom Brodu, odnosno u z.k.ul. 545 k.o. 

Čajkovci u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Slavonskom Brodu. 

 

Članak 2. 

 Postupak javnog natječaja provest će Općinsko vijeće općine Vrpolje. 

 Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu «Posavska Hrvatska» i na oglasnoj ploči 

općine Vrpolje. 

 Pisane ponude dostavljaju se u  Općinu Vrpolje u roku 15 dana od dana objave 

natječaja u javnom glasilu «Posavska Hrvatska». 

 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće općine Vrpolje uz 

pribavljenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. 

 

Članak 3. 

 Jamčevina iznosi 10% od početne cijene poljoprivrednog zemljišta koje se prodaje i 

uplaćuje se na Proračun Općine Vrpolje broj: 2340009 – 1851400001, koji se vodi kod PBZ, s 

pozivom na broj 22 – 7706 – OIB i dokaz o uplati prilaže se kao sastavni dio dokumentacije. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu u roku 8 dana od dana donošenja i objavit će se u 

«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za prodaju i zakup   

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Vrpolje 

 

Ivan Pralas: U materijalima ste dobili prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva 

za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Vrpolje pa 

molim načelnicu da pojasni navedeno. 

Ankica Zmaić: Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu Općinsko vijeće je 

potrebno imenovati i Povjerenstvo za prodaju i zakup poljop. zemljišta odnosno provođenje 



tog javnog natječaja. To povjerenstvo otvara i razmatra ponude, vrši analizu prispjelih ponuda 

i sastavlja zapisnike, priprema nacrte prijedloga Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za 

prodaju i zakup te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće. Moj prijedlog za 

stručne članove Povjerenstva je Ružica Domazet, dipl.iur, Jasna Kladarić,dipl.ing.agr. i Željko 

Lukačević zamjenik načelnika, a na sinoćnjoj sjednici HDZ-a predložena su još dva člana pa 

molim predsjednik da kaže prijedlog. 

Ivan Pralas: Na sjednici OOHDZ-a predložena su još dva član i to: 

Ivan Pralas za predsjednika i Zdravko Karalić za člana. 

Damir Funarić: Pozdravljam sve nazočne i što se tiče povjerenstva, predsjedniče Vas 

kao predsjednika prihvaćam, ali smatram da bi se moglo jedno mjesto prepustiti oporbi, iako 

da se ne misli nemam ništa protiv ni gosp. Karalića, ali evo jedino mi je prijedlog znači da 

bude netko iz oporbe. 

Ivan Pralas: Ovakav prijedlog je iz razloga da bude netko zastupljen i iz St. 

Perkovaca evo to je stvarno jedan od razloga. 

 Dražen Maršić: Ja se isto slažem sa gosp. Funarićem da možda jedan od članova 

bude iz oporbe, zanima me još dali ovo Povjerenstvo ostaje i za provođenje natječaja za 

prodaju? 

 Ankica Zmaić: Da, ovo Povjerenstvo ostaje i za provođenje svih ostalih natječaja za 

prodaju i zakup. 

 Damir Funarić. Moram napomenuti da ne sumnjam u ničiju objektivnost, ali smatram 

da bi trebalo jedno mjesto prepustiti oporbi, zašto ne može biti 6 članova? 

 Ankica Zmaić: Druge općine su imale i manje članova Povjerenstva, ali uvijek treba 

biti neparan broj. 

 Joža Biščanić: Pozdravljam sve nazočne i ja ne vidim tu ništa sporno, znači to tako 

treba biti , predsjednik je sam predsjednik OV, Zdravko je iz Perkovaca kao član i ja se 

slažem s ovim prijedlogom. 

 Ankica Zmaić: Povjerenstvo mora sve raditi po Zakonu  u slučaju da nešto nije u redu 

državno odvjetništvo će vratiti nazad. 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ivan 

Pralas dao je na glasanje Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za prodaju i zakup   

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Vrpolje to je ZA, protiv ili 

suzdržan. 

 Nakon glasanja utvrđeno je da je sa 2 suzdržana glasa. 1 protiv i 10 ZA donesena 

slijedeća  

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju Povjerenstva 

za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta  

u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Ovim Rješenjem imenuje se Povjerenstvo za prodaju i zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo). 

 

Članak 2. 

 Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana. Predsjednik i jedan član imenuje se iz 

redova općinskih vijećnika, dva člana se imenuje iz redova stručnih djelatnika, a jedan član je 

zamjenik općinskog načelnika. 



 

 

Članak 3. 

 U Povjerenstvo se imenuju: 

 

1. Ivan Pralas, za predsjednika 

2. Zdravko Karalić, za člana 

3. Ružica Domazet, dipl.iur, za člana 

4. Jasna Kladarić, dipl.ing.agr., za člana 

5. Željko Lukačević, za člana 

 

Članak 4. 

 Povjerenstvo iz članka 3. ovog Rješenja: 

 

- otvara i razmatra prispjele ponude za prodaju i zakup, vrši analizu prispjelih 

ponuda i sastavlja zapisnike 

- priprema nacrte prijedloga odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju i 

zakup poljoprivrednog zemljišta, te dostavlja Općinskom vijeću  

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće 

 

Članak 5. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». 

 

 Nakon glasovanja za navedenu točku članovi Udruge iz Čajkovaca napustili su 

sjednicu a Općinsko vijeće je nastavilo s radom u donošenju ostalih točaka dnevnog reda. 

 

TOČKA 4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na 

temelju pisanog ugovora 

 

 Ivan Pralas: U materijalima ste dobili prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima 

koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora pa molim načelnicu da pojasni navedeno. 

 Ankica Zmaić: Temeljem Zakon o komunalnom gospodarstvu odnosno donošenjem 

ove Odluke komunalne djelatnosti se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora i to za; 

održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija i 

održavanje javne rasvjete. Postupak provođenja ponuda provodi se; prikupljanjem ponuda , 

javnim natječajem. Uostalom u materijalima ste dobili ovu Odluku nadam se da ste ju 

pročitali pa evo ukoliko netko ima nekakvih pitanja izvolite postaviti. 

 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga po ovoj točki jednoglasno je donesena 

slijedeća 

O D L U K U 

o komunalnim djelatnostima  

koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora 

 

I OPĆA ODREDBA 

 

Članak 1. 

      Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju 

pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi, te 



uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje tih 

djelatnosti na temelju ugovora na području Općine Vrpolje (u daljnjem tekstu: Općina). 

 

II ODREĐIVANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

 

Članak 2. 

      Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju 

obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi jesu: 

 

- održavanje javnih površina 

- održavanje nerazvrstanih cesta 

- održavanje groblja i krematorija 

- održavanje javne rasvjete 

 

      Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih 

površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih 

igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se 

ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu. 

 

      Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za 

promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu 

razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz 

nerazvrstane ceste. 

 

      Pod održavanjem groblja i krematorija razumijeva se održavanje prostora i zgrada za 

obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop i kremiranje pokojnika. 

 

      Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja 

javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje javnih 

površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta. 

 

III UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA 

 

Članak 3. 

      Postupak podnošenja ponuda za obavljanje komunalnih poslova komunalnih djelatnosti iz 

članka 2. ove Odluke provodi se: 

- prikupljanjem ponuda 

- javnim natječajem 

      Prikupljanju ponuda pristupiti će se kada vrijednost komunalnih poslova komunalne 

djelatnosti u godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 70.000,00 kuna. 

      Javnom natječaju pristupiti će se kada vrijednost komunalnih poslova komunalne 

djelatnosti u godišnjem iznosu prelazi vrijednost od 70.000,00 kuna. 

      Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi Općinski načelnik. 

      Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja provodi Povjerenstvo za nabavu. 

 

1. Prikupljanje ponuda 

 

Članak 4. 

      Prikupljanje ponuda provodi se pozivom za dostavu ponude za najmanje 3 ponuditelja. 

      Poziv za dostavu ponude ponuditeljima upućuje Općinski načelnik. 



       Poziv za dostavu ponude mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za 

pravovaljano podnošenje ponude, koji su navedeni u članku 5. ove Odluke. 

      Postupak odabira najpovoljnije ponude provodi Povjerenstvo za nabavu, na način i po 

postupku određenom člankom 8. ove Odluke. 

 

2. Javni natječaj 

 

Članak 5. 

      Javni natječaj mora sadržavati: 

- djelatnost za koju se sklapa ugovor, 

- vrijeme na koje se sklapa ugovor, 

- vrstu i opseg poslova, 

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja, 

- jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora, 

- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda, 

- rok važenja ponude, 

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi, 

- mjesto i vrijeme održavanja sjednice Povjerenstva za nabavu, 

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude. 

      Javni natječaj iz st. 1. ovog članka objavljuje se u dnevnom ili tjednom tisku i na oglasnoj 

ploči Općine Vrpolje. 

 

Članak 6. 

      Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u dokumentaciji za nadmetanje. 

      Ponuda mora biti uvezena u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili 

umetanje listova ili dijelova ponude. 

      Stranice ponude označavaju se rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude 

ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice. 

      Ponuda se predaje u izvorniku. 

      Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom 

naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave na koji se ponuda 

odnosi, naznakom «NE OTVARAJ- PONUDA ZA…«, te ostalim podacima sukladno 

dokumentaciji za nadmetanje, u roku od 15 dana od dana objave natječaja. 

 

Članak 7. 

      Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti: 

a) ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), obrtni ili drugi odgovarajući registar, kojom 

ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost za obavljanje komunalnih poslova koji su 

predmet postupka, 

b) ovjerenu izjavu ili odgovarajuću potvrdu kojom ponuditelj dokazuje: da protiv njega nije 

pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku 

obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio. 

      Dokazi se dostavljaju u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smiju biti stariji od 6 mjeseci 

do dana objave; 

c) dokaz o posjedovanju određenog ovlaštenja, suglasnosti i slično koji su gospodarskom 

subjektu potrebni u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave 

(licenca za obavljanje djelatnosti) 

      Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 

d) dokaz o uspješnosti poslovanja i financijskoj stabilnosti – BON 1, BON 2 (SOL 2),  



      Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od 6 mjeseci do 

dana objave. 

e) potvrdu porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje 

sjedišta gospodarskog subjekta, kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih 

dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.  

      Dokaz se dostavlja u izvorniku, a ne smije biti stariji od 30 dana do dana objave. 

f) izjavu o nekažnjavanju - ponuditelj mora dokazati da gospodarskom subjektu ili osobi 

ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda 

za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje 

mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba 

položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, 

primanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili 

prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema 

propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.         

      Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o 

pravnoj sobi, za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili 

nadležnog tijela.  

      Izjava se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti starija od 30 dana do 

dana objave. 

g) reference za obavljanje komunalnih poslova koji su predmet postupka  

h) izjavu, u izvorniku, o osobi odgovornoj za izvođenje radova s ispravom kojom se dokazuje 

obrazovanje i potvrda o strukovnoj sposobnosti osobe odgovorne za izvođenje radova koji su 

predmet postupka, 

i) izjavu gospodarskog subjekta iz koje je razvidno kojim građevinskim strojevima i kojom 

tehničkom opremom raspolaže za obavljanje poslova koji su predmet postupka, u izvorniku, s 

preslikom knjižice vozila, 

j) popis djelatnika, u izvorniku 

k) izjavu o poslovnom prostoru, u izvorniku 

l) popis izvedenih radova u posljednje tri godine s potvrdom naručitelja o uredno ispunjenim 

ugovorima, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, vezano uz predmet postupka. 

 

Članak 8. 

      Povjerenstvo za nabavu pristigle ponude otvoriti će na sjednici Povjerenstva nakon isteka 

roka za dostavu ponuda, koji je ujedno i rok za otvaranje prispjelih ponuda. 

      Radu Povjerenstva mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. 

      O tijeku postupka otvaranja i pregleda prispjelih ponuda vodi se zapisnik koji potpisuje 

predsjednik i članovi Povjerenstva. 

      Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u Odluci o objavi javnog natječaja ili 

prikupljanja ponuda smatrat će se nepravovaljanima. 

      Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će prijedlog za odabir ponude uputiti 

Općinskom vijeću radi donošenja odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 

komunalne djelatnosti na temelju ugovora. 

      Općinsko vijeće može donijeti odluku da se ne izabere nijedna od ponuda pristiglih na 

natječaj. 

IV MJERILA ZA ODABIR PONUDE 

 

Članak 9. 

      Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja prema 

traženim uvjetima i zahtjevima nadmetanja s najnižom cijenom za cjelokupni predmet 

nabave. 



 

 

Članak 10. 

      Na temelju Odluke iz članka 8. st. 5. Općinski načelnik Općine Vrpolje sklapa ugovor o 

povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obvezatno sadrži: 

 

- djelatnost za koju se sklapa ugovor, 

- vrijeme na koje se sklapa ugovor, 

- vrstu i opseg poslova, 

- način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja, 

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora. 

 Ugovor se može sklopiti najdulje na vrijeme od četiri (4) godine 

 

V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 11. 

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima 

koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u općini Vrpolje (Službeni glasnik 

Brodsko-posavske županije br. 24/04). 

 

Članak 12. 

      Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“. 

 

TOČKA 6. Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje 

općine Vrpolje 

 

 Ivan Pralas: U materijalima ste dobili prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja 

mrtvozornika za područje općine Vrpolje pa molim načelnicu da pojasni navedeno. 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili dopis Županije u kojem stoji da je potrebno 

donijeti Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Vrpolje a 

prijedlog je: 

1. Predrag Vučković 

2. Marija Tečer 

3. Terezija Sočković 

 

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

jednoglasno je donijelo slijedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

o prijedlogu imenovanja mrtvozornika 

za područje Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje predlaže da se za mrtvozornika za područje Općine 

Vrpolje imenuju: 

 

1. Predrag Vučković, dr.med. 

2. Marija Tečer, dr.med. 

3. Terezija Sočković, medicinska sestra 



 

 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

TOČKA  7. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zaključka Županijske 

Skupštine Brodsko-posavske županije vezano za oslobađanje plaćanja 

zakupnine za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta 

 

Ivan Pralas: U materijalima ste dobili prijedlog Zaključka povodom razmatranja 

Zaključka Županijske Skupštine Brodsko-posavske županije vezano za oslobađanje plaćanja 

zakupnine za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta pa molim načelnicu da pojasni 

navedeno. Želim samo napomenuti da je prijedlog OOHDZ-a da se Općina ne odrekne svog 

dijela zakupa. 

Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili zaključak iz Županije u kojem stoji da oni 

oslobađaju zakupnike svog dijela zakupa znači 25%, država također oslobađa zakupnike 25% 

odnosno svog dijela. Međutim Općini je to dobar dio prihoda, a i u dogovoru sam sa ostalim 

općinama i one se također ne oslobađaju svog dijela zakupa što je i moj prijedlog. Iznos 

prihoda od zakupa nam iznosi 25% Proračuna pa Vas molim za mišljenje. 

Dražen Maršić: Kakva je naplata zakupa? 

Ankica Zmaić: Naplata je takva da  revizija ne može vjerovati da kod nas nema 

dugovanja, odnosno naplata je jako dobra. 

 

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

jednoglasno je donijelo slijedeći 

Z A K L J U Č A K 

o ne oslobađanju plaćanja dijela naknade 

za zakup i korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta 

za 2010. godinu koji je prihod Općinskog proračuna 

Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje ne oslobađa obveze plaćanja zakupoprimce i korisnike 

državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Vrpolje za naknadu zakupa i 

korištenja za 2010. godinu. 

 

Članak 2. 

 Sukladno odredbi članka 74. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne 

novine» br. 152/08.) dio naknade od 50% za zakup i korištenje državnog poljoprivrednog 

zemljišta prihod je Općinskog proračuna općine Vrpolje. 

 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 8. Informacije o aktivnostima koje se provode u Općini Vrpolje 

 

Ivan Pralas je dao riječ Ankici Zmaić da informira nazočne o aktivnostima u Općini 

Vrpolje. 



 Ankica Zmaić je informirala i upoznala nazočne sa aktivnostima koje su se provodile  

na području općine Vrpolje kako slijedi: 

 - U Općini je bila revizija, oni su svoj posao odradili, nalaz će uskoro doći kako bi 

mogli donijeti odluku i na Vijeću 

 - Elementarna nepogoda – svi znate da je na području Općine Vrpolje bila proglašena 

elementarna nepogoda, reagiralo se odmah sazvan je sastanak Stožera zaštite i spašavanja, 

kako bi se krenulo u daljnje rješavanje problema, obitelji Perkovačke ulice bile su smještene u 

dvorani škole. Dobivali su razne pomoći i tim povodom bila je u posjeti i predsjednica Vlade 

gđa Jadranka Kosor. Nadležna Povjerenstva su odradila svoj posao prijava o šteta na 

stambenim objektima i poljoprivrednom zemljištu  i proslijeđeno je sve na Županijske 

komisije. Povjerenstvo za prijavu šteta na poljoprivrednim kulturama popisala je postotke ali 

smatram da postotci nisu realni, pa evo molim gosp. Kucjenića i gosp. Pralasa da se uključe 

jer su oni dio Povjerenstva. 

 Željko Kucjenić: Mogu samo reći da je Povjerenstvo bilo u obilasku njiva i utvrdili 

štetu gdje smo na Prijave stavljali postotke, primjedbe od županijskog povjerenstva nismo 

imali što znači da je Povjerenstvo odradilo svoj posao a oni su mjerodavni za primjedbe 

ukoliko ih ima. 

 - Ankica Zmaić: I Izmjene i dopune PPUO Vrpolje su završene, sada trebaju izaći u 

Službenom vjesniku i nakon izlaska u glasilu šaljemo u Ministarstvo i Upravni odjel u 

Županiji. 

 - Bila sam 1. 07. u Ministarstvu regionalnog razvoja na otvaranju ponuda za izgradnju 

Ambulante u Starim Perkovcima. Pristigle su dvije ponude Eko gradnja iz Darde i Gradnja 

Slavonska iz Sl. Broda, a najpovoljniji su bili Gradnja Slavonska iz Sl. Broda. Povjerenstvo 

će još obraditi te ponude i onda bi trebali donijeti Olduku o izboru i zepočeti sa radovima. 

 - Što se tiče Čajkovačke crkve Nadbiskupija nam je odobrila 50.000,00 kuna za 

sanaciju što je bila obveza iz prošle godine 

 - Izabrani su ponuditelji za mrtvačnicu i javnu rasvjetu, te slijedi potpisivanje ugovora 

 - u Čajkovcima je izgrađeno vatrogasno spremište što je Općina sufinancirala 

 - Počeli su radovi na izgradnji spomenika kod Doma zdravlja u Vrpolju a poduzeće 

Runolist  je izvođač radova 

 - Imali smo Dan Općine, protokol ste dobili u pozivu ali moram reći da je jako slab 

odaziv vijećnika i to je sramota. Bili su nazočni gosti i to Šimo Đurđević, Zdravko Sočković, 

Načelnici Policija Brodske i PU Vrpolje i ostali redoslijed je tekao kako je već predviđeno. 

Održan je kulturno umjetnički program KUD-ova iz Sl. Broda – umirovljenici, KUD iz Starih 

Perkovaca, novoosnovani KUD iz Čajkovaca i Muška pjevačka skupina KUD-a Vrpolje. 

Također je održan i turnir umirovljenika u nogometu, šahu i beli. Smatram da je dobro 

organizirano i za prvi puta smo manifestacije proširili na više dana.  u Održana je fišijada u 

Čajkovcima i bilo je 13 ekipa i uglavnom od vijećnika nije bilo nikoga. Zatim je u 

Perkovcima bio turnir Udruga u malom nogometu i tamo je bila čak i ekipa predstavnika 

Vijeća. Održan je turnir u Vrpolju velikog nogometa, te je sve dobro prošlo i Općina je 

financirala sve zakuske (jelo i piće). 

 Pero Pepić: Na koju je foru izabrano kuhanje fiša ispred barbe u Čajkovcima. 

 Ankica Zmaić: Kod Barbe je bilo na sam prijedlog Barbe, ali na godinu može biti bilo 

gdje u nekom drugom selu, ovo je bilo probno, a trebalo je i organizirati. 

 Željko Lukačević: Želim naglasiti da smo htjeli da se ustvari u svakom mjestu nešto 

događa pa je tako i fiš odlučen za Čajkovce. 

 Terezija Sočković: Da li postoji mogućnost odnosno predlažem da se razmisli da se 

možda promijeni datum obilježavanja Dana općine. 

  

 



TOČKA 9.  R a z l i č i t o 

 

 Željko Vuković: Da li se može iskoristiti kućica odnosno čekaonica koja se nalazi 

kod Runolista za postavljanje na početku sela u Čajkovcima? Dali se može ukloniti podest 

ispred Feniksa molim za reagiranje? Ljudi se žale na Kerakameks, prvo što nisu krenuli sa 

radovima odakle su trebali, mijenjaju nam sliv u slučaju većih oborina doći će do poplava pa 

ćemo imati još većih problema. 

 Ankica Zmaić: Što se tiče kućice u Čajkovcima gosp. Šarčević iz Čajkovaca će to 

riješiti jer je on to već i rješavao, nadalje kad je u pitanju Kerakameks možemo napraviti 

sastanak, napraviti prigovor Vodovodu jer ima dosta primjedbi. 

 Damir Funarić: Da li će kod raspisivanja natječaja zbog neznanja ljudima biti 

nacrtana i mapa i dali se može dobiti Zapisnik o procjeni štete? 

 Ankica Zmaić: Mape su u Općini i može ih doći pogledati tko god želi, a zapisnik o 

procjeni štete još nismo dobili iz Županije. 

 

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik Općinskog vijeća Ivan Pralas 

zaključio je sjednicu u 21,35sati. 

 

 

 Zapisničar:      Predsjednik Općinskog vijeća: 

          Nada Funarić       Ivan Pralas  

  

  


