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Z A P I S N I K 

 

 o radu 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane  23. 03. 2011. godine u 

prostorijama općine Vrpolje s početkom rada u 19:30 sati. 

 

 Sjednici nazočni: Ivan Pralas, Joža Biščanić, Dražen Maršić, Pero Pepić, 

        Drago Marić, Željko Kucjenić, Zdravko Karalić,  

     Tomislav Šimundić, Terezija Sočković i Željko Vuković. 

 

 Sjednici nisu nazočni: Martina Marić, Terezija Bogdanović (opr.), Damir Funarić,  

 Zlatka Hrastović i Jelena Turčić (opr.). 

 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, načelnica Općine Vrpolje i  

 Željko Lukačević, zamjenik načelnice 

 Zapisnik vodi: Željko Lukačević 

 

 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 16. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o izvršenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Vrpolje 

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine, 

3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. prosinca 2010.g. 

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Komisije o popisu imovine Općine 

Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2010. godine, 

5. Prijedlog Zaključka u povodu razmatranja Izvješća o radu Općinske načelnice 

Općine Vrpolje za razdoblje lipanj – prosinac 2010. godine, 

6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vrpolje za k.o. STARI 

PERKOVCI, 

7. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljop. zemljišta u 

vlasništvu RH na području Općine Vrpolje za k.o. VRPOLJE, 

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljop. zemljišta 

u vlasništvu RH na području Općine Vrpolje za k.o. ČAJKOVCI, 

9. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama na poljop. zemljištu i mjerama 

zaštite od požara na poljop. zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na 

području Općine Vrpolje, 

10. Prijedlog Programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na  

području općine Vrpolje u 2011. godini, 

11. Informacije o provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 

12. R a z l i č i t o. 

  

 

Ankica Zmaić: Predlažem da pod 11. točku dodamo: Prijedlog Zaključka povodom 

razmatranja Nacrta Sporazuma o zajedničkoj izgradnji i korištenju Županijskog centra za 

gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije 

 

 Uz nadopunu Vijećnici su jednoglasno donijeli slijedeći 
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D N E V N I  R E D : 

 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 16. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o izvršenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Vrpolje 

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine, 

3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. prosinca 2010.g., 

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Komisije o popisu imovine Općine 

Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2010. godine, 

5. Prijedlog Zaključka u povodu razmatranja Izvješća o radu Općinske načelnice 

Općine Vrpolje za razdoblje lipanj – prosinac 2010. godine, 

6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vrpolje za k.o. STARI 

PERKOVCI, 

7. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljop. zemljišta u 

vlasništvu RH na području Općine Vrpolje za k.o. VRPOLJE, 

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljop. zemljišta 

u vlasništvu RH na području Općine Vrpolje za k.o. ČAJKOVCI, 

9. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama na poljop. zemljištu i mjerama 

zaštite od požara na poljop. zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na 

području Općine Vrpolje, 

10. Prijedlog Programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na     

    području općine Vrpolje u 2011. godini, 

11. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Nacrta Sporazuma o zajedničkoj   

    izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Brodsko- 

    posavske županije, 

12. Informacije o provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 

13. R a z l i č i t o. 

  

 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 16. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

 

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 16. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 

 

 

TOČKA 2. Prijedlog Odluke o izvršenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Vrpolje 

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine, 

 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili prijedlog Odluke. Sve je rađeno sukladno 

Zakonu o proračunu. Vjerojatno znate da smo planirali Proračun za 2010. oko 3.5 milijuna 

kuna, ali krajem godine sjeli su nam novci za štetu, te su nam se automatski povećali prihodi i 

rashodi, kako je odlučeno na temelju Vladine odluke. U materijalima možete vidjeti problem 

koji se javlja u svim lokalnim jedinicama, tj. potraživanja za komunalnu naknadu, porez na 

tvrtku itd. Prijašnjih godina se štete nisu knjižile, nego su se samo provozale preko računa. 

 

 Nakon izlaganja načelnice Ankice Zmaić nije bilo pitanja, te vijećnici Općinskog 

vijeća jednoglasno donose: 
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GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE VRPOLJE 

za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca  2010. godine 

 

OPĆI DIO 

 

                                                                      I 

 Proračun Općine Vrpolje za 2010. godinu planiran je u iznosu 3.502.300 kn.  

 Prihodi Proračuna općine Vrpolje u razdoblju od 01. 01. – 31.12.2010. ostvareni 

su u iznosu  od 4.988.626 kn. 

      II 

 Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili su 

5.287.662 kuna. 

 

      III 

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

daje manjak prihoda i primitaka. 

 

 Ostvareni prihodi i primici   4.988.626 kn 

 Izvršeni rashodi i izdaci   5.287.662 kn 

 Manjak prihoda i primitaka                              299.036 kn 

 

      IV 

 Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01. 01. 2010. godine bilo je 

628.209,55 kn, a na dan 31.12. 2010. godine iznosilo je 2.932.801,94 kn . 

 

      V 

 Općina Vrpolje nije primala niti davala zajmove u 2010. godini. 

 

      VI 

 Nenaplaćena potraživanja na dan 31.prosinca 2010. godine iznose 795.986,55 kn, a 

odnose se na  

 - potraživanje za šumski doprinos              413,87 

 - potraživanje za korištenje javne površine        21.092,00  

            - potraživanje  od zakupa i iznajmljiv.imovine                          14.204,84 

 - potraživanja za poreze,        271.598,32 

 - potraživanja za koncesije za obavljanje pogr.usluge        1.950,00         

 - potraživanja za komunalni doprinos                                        88.308,25 

 - potraživanja za komunalnu naknadu                                      297.302,81 

 - potraživanja za plin.mrežu –suf.građana                                  61.366,73 

            - potraživanja za distrib.razliku                                                    6.580,37   

            - potraživanja za više skinuto ovrhom                                            158,87 

 - potraživanja za zakup poljop. zemljišta        24.110,49 

 - potraživanja za obavljanje komun. djelatnosti         8.900,00      

            __________________________________________________________ 

                                                                                                              795.986,55           
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      VII 

 Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.  prosinca 2010.godine u iznosu od 

4.238.478,09 kn odnosi se na kreditno zaduženje i kamate za Sušionicu Vrpolje gdje je 

Općina suosnivač u iznosu od 849.004,55, obveze pre,a dobavljačima u iznosu od 569.102,07, 

obveze za jamčevine u iznosu od 857.038,47, te obveze za naknadu štete od el. Nepogode u 

iznosu od 1.963.333,00. 

 

POSEBNI DIO 

 

      VIII 

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

prosinca 2010. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava 

po osobnim i posebnim namjerama. 

 

      IX 

 Godišnji obračun proračuna općine Vrpolje zajedno sa usporednim pregledom 

planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

 

TOČKA 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. prosinca 2010.g., 

 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste također dobili prijedlog Odluke u kojoj slijedi da je 

ostvaren Višak prihoda poslovanja u iznosu od 28.760,36 kn, ali i da je ostvaren manjak 

prihoda od nefinancijske imovine iznosi 326.044,74 kn, te će u knjigovodstvenoj evidenciji 

biti evidentiran manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 297.284,38 

 

 

 Pošto nije bilo nikakvih pitanja, pristupilo se glasanju, te Općinsko vijeće općine 

Vrpolje donosi slijedeću 

 

O D L U K U 

o raspodjeli rezultata poslovanja 

na dan 31. 12. 2010.g. 

 

Članak 1. 

 

 Višak prihoda poslovanja u iznosu od 28.760,36 kn koristit će se za djelomično 

pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine. 

 

 Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 326.044,74 kn. 

 

 Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 28.760,36 kn 

ostaje nam manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 297.284,38 kao takav bit će 

evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji. 

 Manjak prihoda od financijske imovine iznosi 124.448,85 kuna. 

 

Članak 2. 

 

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

Brodsko-posavske županije“. 
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TOČKA 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Komisije o popisu imovine Općine 

Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2010. godine, 

 

 Ankica Zmaić: Sukladno uredbama u računovodstvu predstavnička tijela moraju 

donijeti Odluku da usvajaju Izvješće o popisu imovine. Komisija u sastavu: Ivan Pralas, Joža 

Biščanić i Nada Funarić je sve popisala. Ako netko želim može doći pregledati inventurne 

liste.  

 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno donosi 

 

 

O D L U K U 

o usvajanju Izviješća Komisije o popisu 

imovine općine Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2010. godine 

 

 

Članak 1. 

 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Izviješće Komisije o izvršenom popisu imovine 

u vlasništvu općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2010. godine. 

 

 

Članak 2. 

 

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

obveza općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2010. godine, te sastavila Izviješće, odnosno 

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

blagajne u blagajničkom izvještaju i žiro računa na dan 31. 12. 2010. godine. 

 

Članak 3. 

 

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

Brodsko-posavske županije». 

 

 

 

TOČKA 5. Prijedlog Zaključka u povodu razmatranja Izvješća o radu Općinske 

načelnice Općine Vrpolje za razdoblje lipanj – prosinac 2010. godine, 

 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Izvješće što smo radili u drugom dijelu 

2010. godine, tj. koje sam aktivnosti provodila uz svoje suradnike. Ujedno zahvaljujem svim 

članovima Vijeća, te ostalim suradnicima, koji su u ovome sudjelovali. Kao što vidite pisali 

smo sitnim slovima, pa je Izvješće svedeno na 20 stranica, što znači da izvršavamo mjere 

štednje, odnosno recesije. Nadam se da ste sve pročitali i razmotrili, a potom i ocijenili rad 

Općinske načelnice za drugo polugodište 2010. godine. 

 

 Pošto nije bilo nikakvih pitanja po izvješću Općinsko vijeće jednoglasno donosi: 
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Z A K L J U Č A K 

 

o usvajanju Izviješća o radu 

Općinskog načelnika Općine Vrpolje za razdoblje  

lipanj - prosinac 2010. godine 

 

 

Članak 1. 

 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine 

Vrpolje za razdoblje od lipnja do prosinca 2010. godine.  

 

 

Članak 2. 

 

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

 

 

TOČKA 6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vrpolje za k.o. STARI PERKOVCI, 

 

 Ankica Zmaić: Eto napokon je i ova Odluka došla na Vijeće. Natječaj je raspisan 

krajem prošle godine. Otvorene su i pregledane sve ponude, te je trebalo izdvojiti jako puno 

vremena, da bi se došlo do prijedloga ove Odluke. Održano je 7. sjednica Povjerenstva, koje 

je sve odradilo u skladu sa važećim Zakonom. Ovaj Zakon nije svima jednako prihvatljiv i 

donijeli su ga oni koji možda nisu u poljoprivredi, ali Zakon je takav i sve se mora raditi u 

skladu s njim.  

 

 Ivan Pralas: Dobio sam dopis od gosp. Marka Markovića u kojem je zahtjev za 

utvrđenje istovjetnosti dokumenata. No, Povjerenstvo je već prije ovoga donijelo Odluku, te 

mislim da bi Vijeće to trebalo i potvrditi. Moj je prijedlog da se ova Odluka prihvati.  

 

 Općinsko vijeće sa 9 glasova za i 1 suzdržanim donosi  

   

 

 

O D L U K U 

o izboru najpovoljnijih  ponuda za prodaju  

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine VRPOLJE  

za katastarsku općinu STARI PERKOVCI 

 

I  

 
 Predmet ove odluke je izbor najpovoljnijih ponuda za prodaju  poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  na području općine VRPOLJE  u k.o.STARI 

PERKOVCI u Brodsko-posavskoj županiji, po javnom natječaju objavljenom 12. studenog 



7 

 

2010. godine u «Posavskoj hrvatskoj»,  koji se odnosi na poljoprivredno zemljište koje je 

Programom raspolaganja predviđeno za prodaju.  

 

 

 

II 

 

 Prihvaćaju se, kao najpovoljnije ponude, za prodaju  poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske  na području općine VRPOLJE  u k.o. Stari Perkovci   u 

Brodsko-posavskoj županiji, po javnom natječaju objavljenom 12. studenog  2010. godine u 

«Posavskoj hrvatskoj»,  » , kako slijedi: 

 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

1. 35/5 7997 oranica 10.280,83 u zakupu do 23.02.2011 

 

 Stipo Adrić,  L. Klaića 65, Stari Perkovci OIB: 02324296678  

po cijeni :………………………………………………………………………………………..  10.500,00 kn 
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

2. 36 227565 oranica 317.993,64 u zakupu do 23.02.2011 

 
  Davor Mikić, Kolodvorska 59, Stari Perkovci, 85612845650, 

Po cijeni ……………………………………………………………………………………  635.987,28 kn 

  
R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

3. 37 201228 Oranica 281.190,98 u zakupu do 23.02.2011 

 
Tomislav Zmaić, , S. Radića 22, Stari Perkovci, 79219807039 
Po  cijeni: ………………………………………………………………………………. 562.381,96 kn 

  
R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

4. 38/1 149296 Oranica 208.622,50 u zakupu do 23.02.2011 

 
Tomislav Zmaić, , S. Radića 22, Stari Perkovci, 79219807039 

Po cijeni …………………………………………………………………………………………………….417.245,00 kn 
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

5. 40 275124 Oranica 384.451,40 u zakupu do 23.02.2011 

 
Andrija  Zmaić, , S. Radića 22, Stari Perkovci, OIB: 12578431930 
Po cijeni ………………………………………………………………….  768.902,80 kn 

  
R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

7. 42 117333 Oranica 163.958,20  

 

 Pavo Birtić,  L. Klaića 59, Stari Perkovci ,OIB: 50797928805 
Po cijeni ………………………………………………………………………………  165.000,00 kn 
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R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

8. 43 125007 Oranica 174.681,66  

 
 Pavo Birtić, , L. Klaića 59, Stari Perkovci, OIB: 50797928805 
Po cijeni ……………………………………………………………………..:…….  176.000,00 kn 

 R. 

Br. 
Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

9. 44 125808 Oranica 175.800,95 u zakupu do 23.02.2011 

 
 Stipo Adrić, L. Klaića 65, Stari Perkovci , OIB: 02324296678,  

Po cijeni………………………………………………………………………………………………………351.601,90 kn 

 
R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

10. 45 105296 oranica 153.023,52 u zakupu do 23.02.2011 

 
Nikola Birtić, L. Klaića 65, Stari Perkovci,OIB: 33692166278, 

Po cijeni ………………………………………………………………………………………………………………306.047,04 kn,  
 
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

11. 46 84032 oranica 122.121,18 11. 

 
  Stjepan Mikić, , Kolodvorska 59, Stari Perkovci, OIB:64286801497 
Po cijeni …………………………………………………………………………………………………………… ………………… 132.000,00 kn 
  

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

12. 48 215205 oranica 300.722,09 u zakupu do 23.02.2011 

 
Stjepan Birtić, Stjepana Radića 12, Stari Perkovci, OIB: , 53196346804 

Po cijeni ………………………………………………………………………………………………………………………….. 601.444,18 kn  
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

13. 49 175979 Oranica 245.908,65  

 
 Nikola Birtić, , L. Klaića 65, Stari Perkovci, OIB: 33692166278 

Po cijeni ………………………………………………………………………………………………491.817,30 kn  
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

14. 50 144185 Oranica 201.480,51  

 
Krunoslav Zmaić, Kolodvorska 69, Stari Perkovci, OIB: 44124883343 

Po cijeni …………………………………………………………………………………………………………………….402.961,02 kn  
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

15. 52 145724 Oranica 203.631,08  

 
  PZ ZBOR , B. Radića 132, Čajkovci, OIB:91568820949 
Po cijeni ………………………………………………………………………………………………………………………………….  407.262,16 kn 
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R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

16. 53 146106 oranica 204.164,88  

 
  Bernard Funarić, , M. Gupca 40, Stari Perkovci, OIB: 56259531305 
Po cijeni ………………………………………………………………………………………………………………………………………  205.000,00 kn 

  
R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

17. 54 145785 oranica 211.864,97  

 
 Tomislav Funarić, , L. Klaića 52, Stari Perkovci, OIB:  86811003082 
Po cijeni ……………………………………………………………………………………………………………………………………  212.000,00 kn 
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

18. 356 4453 oranica 5.724,71  

 
 Stjepan Mikić, , Kolodvorska 59, Stari Perkovci, OIB:  64286801497 
Po cijeni ……………………………………………………………………………………………………………………………………….:  10.100,00 kn 

  
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

19. 357 2460 oranica 3.162,53  

 
 Stjepan Mikić, , Kolodvorska 59, Stari Perkovci, OIB: 64286801497 
Po cijeni…………………………………………………………………………………………………………………………………………  5.000,00 kn 

  
R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

20. 403/1 11509 oranica 14.795,80  

 
Ivica Mižurić, , Đakovačka 25, Stari Perkovci, OIB:76473104732 
Po cijeni ………………………………………………………………………………………………………………………………………….20.795,80 kn 

  
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

21. 474/2 14387 oranica 18.495,71  

 
 Ivica Mižurić, Đakovačka 25, Stari Perkovci, OIB: 76473104732, 
Po cijeni…………………………………………………………………………………………………………………………………………  18.595,71 kn 

 
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

22. 474/3 5755 oranica 7.398,54  

 
 Ivica Mižurić, Đakovačka 25, Stari Perkovci, , OIB: 76473104732 
Po cijeni ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  7.498,54 kn 

 
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

23. 474/4 2784 oranica 3.112,23  

 
 Ivica Mižurić, , Đakovačka 25, Stari Perkovci, OIB:76473104732 
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Po cijeni ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.212,23 kn 
  
 
 

 
R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

24. 474/7 11509 oranica 14.795,80  

NITKO 
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

25. 508 2597 oranica 3.338,67  

NITKO 
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

26. 628/1 2877 oranica 3.698,63  

 
 Daliborka Bošnjaković, Dragotinska 3, Stari Perkovci, OIB: 74998512836 
Po cijeni ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3.700,00 kn 

  
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

27. 648/3 12984 oranica 18.143,51  

 
Daliborka Bošnjaković, Dragotinska 3, Stari Perkovci, OIB: 74998512836  

Po cijeni ………………………………………………………………………………………………………………………………. 20.150,00 kn,  
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

28. 746/1 14386 Oranica 18.494,43  

 
 Josip Zmaić, , F. i J. Zmaića 6, Stari Perkovci, OIB: 81782391185 
Po cijeni ………………………………………………………………………………………………………………………………….  36.988,86 kn 

  
R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

29. 746/2 2474 oranica 3.180,53  

 
Josip Zmaić, , F. i J. Zmaića 6, Stari Perkovci, OIB: 81782391185 
Po cijeni …………………………………………………………………………………………  6.361,06 kn 

  
R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

30. 747 11434 oranica 14.699,38  

 
Josip Zmaić, , F. i J. Zmaića 6, Stari Perkovci, OIB: 81782391185 

Po cijeni …………………………………………………………………………  29.398,76 kn 

 

R. Br. 
Broj 

k.č. 
Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

31. 796/2 5384 oranica 6.018,77  

 
NITKO: 
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R. Br. 
Broj 

k.č. 
Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

32. 1678/1 18192 oranica 20.336,84  

 

NITKO: 

 
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

33. 1717 8092 oranica 11.307,56  

 
 Pavo Birtić,OIB: 50797928805, L. Klaića 59, Stari Perkovci, OIB: 50797928805 
Po cijeni ………………………………………………………………………………………… 12.000,00 kn 

  
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

34. 1718 2841 oranica 3.969,94  

NITKO 
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

35. 1761/2 11509 oranica 12.865,91  

 
Stjepan Mikić, , Kolodvorska 59, Stari Perkovci, OIB:64286801497 
Po cijeni ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13.200,00 kn 

  
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

36. 1761/4 9351 oranica 10.453,48  

 
Daliborka Bošnjaković, Dragotinska 3, Stari Perkovci,OIB: 74998512836 

Po cijeni…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20.906,96 kn,  
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

37. 1766/1 13354 Oranica 14.928,44  

 
Stjepan Birtić, Stjepana Radića 12, Stari Perkovci, , OIB:  53196346804 
Po cijeni ……………………………………………………………………………………………………………………………………16.000,00 kn 
  

 
R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

38. 1781 8751 Oranica 11.250,15  

 
Mato Benić, , M. Gupca 10, Stari Perkovci, OIB: 38752920810 
Po cijeni………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22.500,30 kn 
  
 

R. Br. Broj Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 
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k.č. 

39. 1801 3536 oranica 4.545,82  

 
NITKO 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

40. 1807 7147 oranica 9.188,07  

 
Mato Benić, , M. Gupca 10, Stari Perkovci, OIB: 38752920810 
Po cijeni ………………………………………………………………………………………………………………………………… 18.376,14 kn 

  
R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

41. 1808 1539 oranica 1.978,52  

 
Mato Benić, , M. Gupca 10, Stari Perkovci, OIB: 38752920810 
Po cijeni ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3.957,04 kn 

  
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

42. 1835/7 1867 oranica 2.087,12  

 
 OPG Stjepan Mikić, , Kolodvorska 59, Stari Perkovci, OIB: 64286801497 
Po cijeni ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2.150,00 kn 
 

 
R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

43. 1836/3 13883 oranica 15.519,81  

 
Željko Benić, , L. Klaića 32, Stari Perkovci,OIB: 48103089228 

Po cijeni ………………………………………………………………………………………………………………….31.039,62 kn  
 

 
R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

44. 1843 5754 oranica 6.432,40  

 
Mato Benić, , M. Gupca 10, Stari Perkovci, OIB:38752920810 
Po cijeni ………………………………………………………………………………………………………………………………………..12.864,80 kn 

 
R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

45. 1863/1 16347 oranica 18.274,31  

 

Daliborka Bošnjaković, Dragotinska 3, Stari Perkovci, OIB: 74998512836 

Po cijeni…………………………………………………………………………………………………………………………………36.548,62 kn,  

 
R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

46. 1868/1 4708 Oranica 5.263,07  

 
Matija Birtić, , L. Klaića 67, Stari Perkovci, OIB: 35250573205 
Po cijeni ………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………. 5.563,07kn 
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R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

47. 1868/2 14387 Oranica 16.083,23  

 
Matija Birtić, , L. Klaića 67, Stari Perkovci, OIB: 35250573205 
Po cijeni …………………………………………………………………………………………………………………………………… … 16.383,23 kn 

  

Br. 
Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

48. 2024 8226 Oranica 11.494,81  

 
 Stjepan Mikić, , Kolodvorska 59, Stari Perkovci, OIB:64286801497 
Po cijeni………………………………………………………………………………………………………………………………………. .20.199,00 kn 

 
. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

49. 2103 2061 Oranica 2.534,39  

NITKO 
 

. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

50. 2104 2144 Oranica 2.636,46  

NITKO 
 

. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

51. 2142 3374 Oranica 4.148,97  

NITKO 
 

. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

52. 2159 1647 Oranica 2.117,36  

NITKO 
 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

53. 2170 5453 Oranica 7.010,30  

 Stipo Adrić, , L. Klaića 65, Stari Perkovci, OIB:02324296678   

Po cijeni……………………………………………………………………………………..  7.500,00 kn 

  
R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

54. 2182/2 36099 Oranica 46.408,33  

 
 Stjepan Birtić, Stjepana Radića 12, Stari Perkovci, , OIB:53196346804 
Po cijeni ……………………………………………………………………………………………………………………….. 92.816,66 kn 

 
R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

55. 2187/2 71092 oranica 99.342,19 u zakupu do 23.02.2011 

 
 Josip Zmaić, F. i J. Zmaića 6, Stari Perkovci, OIB: 81782391185, 

Po cijeni ………………………………………………………………………………………………………….. 198.684,38 kn  

 
R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

56. 2189/3 21071 Oranica 27.088,56 u zakupu do 23.02.2011 

 
Andrija  Zmaić, S Radića 22, Stari Perkovci, OIB:12578431930 
Po cijeni………………………………………………………………………………………..  54.177,12 kn 
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R. Br. 
Broj 

k.č. 
Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

57. 2191 21753 oranica 27.965,33  

 

NITKO. 

  

R. Br. 
Broj 

k.č. 
Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

58. 2197 3585 oranica 4.608,82  

 

NITKO. 

III 

 Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu  poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja radi 

davanja suglasnosti . 

 

IV 

 Na temelju ove Odluke načelnica Općine Vrpolje  i izabrani ponuditelji sklopit će 

ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, nakon 

pribavljene  suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.   

 

V 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u «Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

 

 

TOČKA 7. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljop. zemljišta 

u vlasništvu RH na području Općine Vrpolje za k.o. VRPOLJE, 
 

 Ankica Zmaić: Povjerenstvo je uz javno otvaranje ponuda održalo još 2 sjednice. 

Ovdje nije bilo specifićnih situacija kao za Perkovce, te je samim time bilo puno lakše 

donijeti ovaj prijedlog Odluke. Kriteriji su jasni, a Povjerenstvo se sad već uhodalo.  

 

 Nakon glasanja Općinsko vijeće Općine Vrpolje sa 9 glasova za i 1 suzdržanim donosi 

 

O D L U K U 

o izboru najpovoljnijih  ponuda za prodaju  

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine VRPOLJE  

za katastarsku općinu VRPOLJE 
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I  
 

 Predmet ove odluke je izbor najpovoljnijih ponuda za prodaju  poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  na području općine VRPOLJE  u k.o.VRPOLJE  u 

Brodsko-posavskoj županiji, po javnom natječaju objavljenom 24. 12. 2010. godine u 

«Posavskoj hrvatskoj»,  koji se odnosi na poljoprivredno zemljište koje je Programom 

raspolaganja predviđeno za prodaju.  

 

 

II 

 

 Prihvaćaju se, kao najpovoljnije ponude, za prodaju  poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske  na području općine VRPOLJE  u k.o. VRPOLJE    u Brodsko-

posavskoj županiji, po javnom natječaju objavljenom 24. 12. 2010. godine u «Posavskoj 

hrvatskoj»,  » , kako slijedi: 

 
R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 

Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

1. 164/1 6690 oranica 7.478,75  

 

 Pasko Plevnik, Bana Jelačića 102, Vrpolje,  oib: 36620322524 

Po cijeni :……………………………………………………………………. 7.480,00 kuna 

 

 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 
Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

2. 165 17836 oranica 19.938,86  

 166 4694 oranica 5.247,42  

 167/2 11509 oranica 12.865,91  

 Ukupno 34039  38.052,19  

 

 

Branimir Zmaić, J. I F. Zmaića 10, Stari Perkovci, OIB:38522968770 

Po cijeni ……………………………………………………………. 76.104,38 kuna 

 

 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 
Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

3. 170/1 9514 oranica 10.635,70  

 170/4 23018 oranica 25.731,82  

 170/5 18623 oranica 20.818,65  

 Ukupno 51155  57.186,17  

 

 

Branimir Zmaić, J. I F. Zmaića 10, Stari Perkovci, OIB: 38522968770 

Po cijeni:…………………………………………………………………….. 58.000,00 kuna 
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R. Br. 
Broj k.č. Površina ha m2 

Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

4. 193/1 3147 oranica 4.045,73  

 193/2 3151 oranica 4.050,88  

 Ukupno 6298  8.096,61  

 

 Branimir Zmaić, J. I F. Zmaića 10, Stari Perkovci, OIB:38522968770 

Po cijeni:…………………………………………………………………….. 8.200,00 kuna 

  

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 
Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

5. 194 207364 oranica 289.765,28  

 

 Branimir Zmaić, J. I F. Zmaića 10, Stari Perkovci, 38522968770 

Po cijeni:……………………………………………………………………. 292.000,00 kuna 

 

 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 
Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

6. 231/2 18544 oranica 23.839,89  

 

 Stjepan Kulaš, Šamačka 78, Vrpolje, OIB:14259679791 

Po cijeni:……………………………………………………………………. 24.050,10 kuna 

  

 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 
Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

7. 246 11509 oranica 14.795,80  

 

 Stjepan Kulaš, Šamačka 78, Vrpolje, OIB:14259679791 

Po cijeni:……………………………………………………………………. 14.999,99 kuna 

  

 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 
Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

8. 247/1 12818 oranica 16.478,63  

 247/2 9920 oranica 12.753,01  

 Ukupno 22738  29.231,64  

 

Ivica Kulaš, Bana Jelačića 9, Vrpolje, OIB:00339388607 

Po cijeni:………………………………………………………………… 31.131,64 kuna 

  

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 
Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

9. 249/2 10214 oranica 13.130,96  

 

 Ivica Kulaš, Bana Jelačića 9, Vrpolje, OIB:00339388607 

Po cijeni:……………………………………………………………….. 13.730,96 kuna 
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R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 
Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

10. 250 62330 oranica 87.098,39  

 

 Ivica Kulaš, Bana Jelačića 9, Vrpolje, OIB:  00339388607 

Po cijeni:……………………………………………………………….. 88.198,50 kuna 

  

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 
Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

11. 308 17264 oranica 22.194,34  

 

 Pasko Plevnik, Bana Jelačića 102, Vrpolje, OIB:  36620322524 

Po cijeni:…………………………………………………………………… 22.195,00 kuna 

  

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 
Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

12. 322 2424 oranica 2.980,77  

NITKO. 

 

 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 
Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

13. 470/3 12009 oranica 15.438,59  

 

Matija Bogdanović, Ivana Meštrovića 4, Vrpolje,OIB: 95718197682 

 Po cijeni:……………………………………………………………………… 15.500,00 kuna 

  

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 
Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

14. 1076/2 2579 oranica 2.883,06  

 1077 3176 oranica 3.550,45  

 Ukupno 5755  5.433,51  

 

Stjepan Kulaš, Šamačka 78, Vrpolje, OIB:14259679791 

Po cijeni:…………………………………………………………………….. 5.999,00 kuna 

  

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 
Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

15. 1086/2 4093 oranica 5.261,89  

 1086/3 12890 oranica 16.571,19  

 1086/4 8992 oranica 11.559,98  

 1086/5 8092 oranica 10.402,96  

 Ukupno 34067  43.796,02  

 

 Ivo Bogdanović, Šamačka 11, Vrpolje, OIB: 46364512292 

 Po cijeni: ………………………………………………………………….43.850,00 kuna 
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R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 
Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

16. 1087/1 4140 Livada 3.050,85  

 1087/4 2518 Livada 1.855,56  

 1087/5 3417 Livada 2.518,05  

 Ukupno 10075  7.424,46  

 

Ivo Bogdanović, Šamačka 11, Vrpolje,OIB: 46364512292 

Po cijeni: ……………………………………………………………….7.500,00 kuna 

 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 
Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

17. 1107/2 12955 oranica 16.654,75  

 

Matija Bogdanović, Ivana Meštrovića 4, Vrpolje, OIB:95718197682 

 Po  cijeni:…………………………………………………………… 16.700,00 kuna 

  

 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 
Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

18. 1254/2 5104 oranica 6.561,62  

 

Stjepan Ančić, Stjepana Radića 37, Vrpolje, OIB: 56475942138 

 Po cijeni:…………………………………………………………… 6.700,00 kuna 

  

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 
Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

19. 1991 1834 oranica 2.357,76  

 

Pasko Plevnik, Bana Jelačića 102, Vrpolje, OIB: 36620322524 

 Po cijeni: …………………………………………………………….2.360,00 kuna 

  

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 
Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

20. 2214/1 11628 oranica 15.598,72  

 2214/2 2878 oranica 3.860,78  

 2214/4 2878 oranica 3.860,78  

 Ukupno 17384  23.320,28  

 

Matija Bogdanović, Ivana Meštrovića 4, Vrpolje, OIB:95718197682 

Po cijeni:……………………………………………………………46.640,56 kuna 

  

 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 
Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

21. 2216 75002 oranica 108.998,16  

 

Matija Bogdanović, Ivana Meštrovića 4, Vrpolje, 95718197682 

 Po cijeni:…………………………………………………………217.996,32 kuna 
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R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 
Naziv 

kulture 
Početna cijena u kn Napomena 

22. 2373 1029 oranica 1.322,87  

 

NITKO 

 

III 

 Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu  poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja radi 

davanja suglasnosti . 

 

IV 
 

 Na temelju ove Odluke načelnica Općine Vrpolje  i izabrani ponuditelji sklopit će 

ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, nakon 

pribavljene  suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.   

 

V 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u «Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije».  

 

 

 

TOČKA 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljop. 

zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vrpolje za k.o. ČAJKOVCI, 

 

 Ankica Zmaić: Što se tiče Čajkovaca već smo odradili jedan natječaj, a sad bi u 

prodaju trebale ići čestice koje su u međuvremenu stekle uvjete za prodaju. Radi se o 9 tabli i 

1 manjoj čestici.  

 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje sa 9 glasova za i 1 suzdržanim donosi 

 

 

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 u m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

1. 285/1 7907 livada 5.826,83  

2. 756 134370 oranica 195.275,89  

3. 818 154332 oranica 224.286,06  

4. 824 192231 oranica 279.363,54  
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5. 829 200820 oranica 291.845,68  

6. 831 231806 oranica 323.919,91  

7. 832 181376 oranica 263.588,30  

8. 833 185254 oranica 269.224,09  

9. 834 271319 oranica 394.299,76  

10. 835 223084 oranica 311.732,00  

Ukupno 178ha 24a 99m2  2.559.362,06  

 

 

 Navedeno poljoprivredno zemljište upisano je u posjedovni list broj 494 i 545 

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 68 – 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». 

 

Obrazloženje: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 17. sjednici održanoj 23. ožujka 2011. 

godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog 

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

 Predmet prodaje su nekretnine označene u članku 1. ove Odluke i u Programu 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 

Vrpolje na koju je suglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog 

gospodarstva, Klasa: 320-02/03-01/136, Urbroj: 525-2-02/DI od 10. ožujka 2003. godine i 

Izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području općine Vrpolje, na koji je suglasnost dalo Ministarstvo 

poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Klasa: 320-02/04-01/1180, urbroj: 525-9-05-

02/DI od 8. veljače 2005. godine. 

 Početnu cijenu utvrdilo je Općinsko Povjerenstvo za utvrđivanje početne cijene za 

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

Vrpolje temeljem Pravilnika o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaju za dugogodišnji zakup i 

koncesiju za ribnjake («Narodne novine» br. 40/09. i 78/10.) 

 Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koja će se u skladu s ovom Odlukom 

izložiti prodaji iznosi 178ha 24a 99m2 sa ukupnom početnom cijenom od 2.559.362,06 kune 

i odnosi se na državno poljoprivredno zemljište u k.o. Čajkovci. 
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TOČKA 9. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama na poljop. zemljištu i mjerama 

zaštite od požara na poljop. zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine 

Vrpolje, 

 

 Ankica Zmaić: Na osnovi Zakona o poljoprivrednom zemljištu Vijeće je dužno 

donijeti ovu Odluku, a pošto je došlo do Izmjena i dopuna već istoga moramo ponovo donijeti 

Odluku, a inače smo je imali od 2008. godine. Kazne za neobrađivanje zemljišta će od sada 

po Zakonu pisati poljar.  

 

 Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

 

 

 

O D L U K U 
 

o agrotehničkim  mjerama na  poljoprivrednom zemljištu 

i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom 

zemljištu 

na području općine Vrpolje 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu u 

slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo 

poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere 

zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu. 

 

Članak 2. 

Pod agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina smatraju se: 

 

 -   zaštita od erozije 

       - sprječavanje zakorovljenosti 

 - zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području 

       - suzbijanje biljnih bolesti i štetočina 

 - korištenje i uništavanje biljnih otpadaka 

 - održavanje živica i međa 

 - održavanje poljskih puteva 

 - uređivanje i održavanje kanala 

 - sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica 

       - sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa 

 

Članak 3. 

Mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu 

su mjere koje se moraju provoditi da bi se spriječila pojava i širenje požara. 

 

 

 



22 

 

Članak 4. 

Agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu i mjere zaštite od požara na 

poljoprivrednom zemljištu propisane ovom Odlukom dužni su provoditi: 

 

- ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta te 

- ovlaštenici i vlasnici šuma i šumskog zemljišta. 

 

 

 

II. ZAŠTITE OD EROZIJE 

 

Članak 5. 

Agrotehničkim mjerama u svrhe zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije smatraju 

se: 

 

- ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz 

agrotehničkih mjera, 

- ograničavanje iskorištavanja pašnjaka propisivanjem vrsta i broja stoke te vremena i 

načina ispaše, 

- zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i 

njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama, 

- zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog 

zemljišta, 

- određivanje obveznog zatravnjivanja strmog zemljišta i 

- zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih 

nasada i višegodišnjih kultura. 

 

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati dugogodišnje 

nasade i višegodišnje kulture podignute radi zaštite od erozije na tom zemljištu. 

 

III. ODRŽAVANJE ŽIVICA I MEĐA 

 

Članak 6. 

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati i uređivati živice i 

to: 

 

1. krčiti i obrezivati ih najmanje dva puta godišnje, 

2. formirati ih na način da ne ometaju promet, vidljivost i preglednost poljskog puta, 

3. sjeći i obrezivati visoko grmlje, pojedinačna i grupna stabla uz živicu, tako da se ne 

oštećuje poljoprivredno zemljište i putovi. 

 

Članak 7. 

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati osnovne mjere 

uređivanja međa i to: 

 

1. krčenje živica, grmlja i stabala na međi koje zasjenjuju poljoprivredno zemljište, 

2. redovito suzbijanje korova košnjom i drugim mehaničkim načinima, sjetvom čistog 

sjemena i primjenom kemijskih sredstava za uništavanje korova te 

3. živicu na međi održavati na način da širinom ne prelazi površinu međe, odnosno da 

visinom ne zasjenjuje i ne šteti susjednom zemljištu. 
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Radi održavanja u ispravnom stanju živica i međa zabranjeno je: 

1. podizanje živica na međi uz poljske putove ako bi ona nanosila štetu susjednom 

poljoprivrednom zemljištu ili smetala prometu, vidljivosti i preglednosti poljskih 

putova, 

2. neovlašteno preoravanje i pomicanje međa, 

3. paljenje grmlja, korova i trava na međi te 

4. bacanje raznog smeća i otpada uz živicu i na međi. 

 

 

 

 

IV. MJERE SPRJEČAVANJA ZAKOROVLJENOSTI I OBRASTANJA 

VIŠEGODIŠNJIM RASLINJEM 

 

Članak 8. 

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta radi sprječavanja obrastanja zemljišta 

korova i višegodišnjim raslinjem dužni su poduzeti sljedeće mjere: 

 

- redovito preoravati, okopavati i kositi korov te redovito krčiti višegodišnje raslinje, 

- spaljivanjem uništavati korov i višegodišnje raslinje sukladno odredbama ove Odluke 

te 

- prskanjem herbicida uništavati korov i višegodišnje raslinje. 

 

V. ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE 

 

Članak 9. 

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta radi održavanja kanala u funkciji za 

održavanja kanala u funkciji odvodnje suvišne vode i održavanja izvedenih sustava drenaže 

dužni su poduzimati sljedeće mjere: 

 

- obrađivati poljoprivredno zemljište na način da se ne remeti funkcija kanala za 

odvodnju suvišne vode te 

- obrađivati poljoprivredno zemljište na način da se ne ošteti izvedeni drenažni sustav u 

funkciji poboljšanja svojstva tla. 

 

Članak 10. 

U cilju održavanja kanala u dobroj funkciji za odvodnju suvišne vode s 

poljoprivrednih površina zabranjeno je: 

1. mijenjati smjer kanala bez suglasnosti tijela nadležnog za poslove vodoprivrede, 

2. odlagati u kanale, zemlju kamen i druge materijale i predmete, odnosno obavljati radnje   

     kojima se može utjecati na promjenu protoka vodostaja i količine vode, 

3. uz hidromelioracijske kanale na udaljenosti manjoj od 2 m od ruba kanala obrađivati 

zemlju, kopati zemlju, šljunak ili pijesak i obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti 

hidromelioracijski kanali ili poremetiti njihovo funkcioniranje. 

 

VI. ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTOVA 

 

Članak 11. 

Poljskim putom u smislu ove Odluke smatra se svaki nesvrstani put koji se koristi za 

promet, odnosno prilaz na poljoprivredno zemljište, a kojim se koristi veći broj korisnika te se 

održava kao ostale nerazvrstane ceste na području općine. 
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Članak 12. 

Poljski putovi moraju se redovito održavati tako da budu sposobni za svoju funkciju. 

Pod održavanjem poljskih putova podrazumijeva se sljedeće: 

 

1. nasipavanje puta kamenom ili drugim čvrstim materijalom, 

2. kopanje i čišćenje putnih jaraka (kanala) i propusta za vodu, 

3. zamjena dotrajalih cijevi i drugih propusta za vodu. 

 

Navedene mjere iz stavka 1. ovog članka dužna je kontinuirano provoditi Općina Vrpolje i 

za iste osigurati novčana sredstva u proračunu. 

 

VII. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, 

ŠUMAMA I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU 

 

 

 

Članak 13. 

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su radi sprječavanja pojave i 

širenja požara na poljoprivrednom zemljištu poduzeti sljedeće mjere: 

 

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera najkasnije do 1. 

lipnja tekuće godine 

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon žetve, a najkasnije u roku 30 dana nakon završetka 

žetve, 

- uz među preorati ili očistiti zemljište zatravnjeno suhim biljem i biljnim otpadom radi 

sprječavanja širenja požara na susjedno zemljište. 

 

Članak 14. 

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su kod uništavanje korova i 

biljnog otpada spaljivanjem poduzeti sljedeće mjere: 

 

- spaljivati suhi korov i biljni otpad na najmanjoj udaljenosti od 200 m od ruba šuma i 

šumskog zemljišta, te najmanje 15 m od krošanja stabala, nasada na susjednim 

parcelama kao i od vodiča i stupova dalekovoda, 

- tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od 

trave i gorivog materijala, 

- spaljivanju korova i biljnog otpada, moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a 

u za sebe imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopatu i posudu 

s vodom) te 

- osoba koja je zapalila vatru dužna ju je i ugasiti i tek nakon utvrđivanja da je vatra 

ugašena može napustiti to mjesto. 

 

Članak 15. 

Fizičke i pravne osobe koje gospodare šumom i šumskim zemljištem, odnosno fizičke 

i pravne osobe koje su vlasnici šuma i šumskog zemljišta dužne su planirati i provoditi 

sljedeće preventivno-uzgojne i druge mjere zaštite od požara i to: 

 

- pravodobno njegovati sastojine, prorijediti sastojine, uklanjati sušce te kresati i 

uklanjati suhe grane,  

- uspostaviti šumski red nakon sječe i sakupljati suhe biljne ostatke nakon čišćenja šuma 
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- uspostaviti šumske prosjeke i držati ih u prohodnom stanju i 

- poduzimati i druge mjere i aktivnosti utvrđene propisima iz djelokruga šumarstva i 

zaštite od požara. 

 

Članak 16. 

Zabranjuje se uklanjanje korova i biljnog otpada spaljivanjem na poljoprivrednom i 

šumskom zemljištu od 1. lipnja do 15. rujna tekuće godine. 

 

VIII. NADZOR 

 

Članak 17. 

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi poljoprivredna inspekcija i komunalni 

redar općine. 

 

IX. KAZNENE ODREDBE 

 

 

Članak 18. 

Novčanom kaznom od 100,00 kn do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba 

ako postupa protivno odredbama članka 5,  6,  7, 8, 9,10,13, 14,15, i 16. ove Odluke. 

 

Članak 19. 

Novčanom kaznom od 500,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna 

osoba ako postupa protivno odredbama članka 5,  6,  7, 8, 9,10,13, 14,15, i 16. ove Odluke.  

 

Za prekršaj iz st. 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi 

novčanom kaznom od 100,00 kn do 2.000,00 kn. 

 

X. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 20. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o agrotehničkim mjerama na 

poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na šumama, poljoprivrednom i 

šumskom zemljištu ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 07/08). 

 

Članak 21. 

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

Brodsko-posavske županije. 

 

 

TOČKA 10. Prijedlog Programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na  

području općine Vrpolje u 2011. godini, 

 

 Ankica Zmaić: Općine svake godine trebaju donijeti ovaj Program. Sklapa se kao i do 

sada ugovor sa SAN-VET –om. Bitno je zadovoljiti odredbu. Poštujemo Zakone, a kontrolu 

vrši Zavod za javno zdravstvo.  

 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno donosi 
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PROGRAM MJERA  

za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti  

na području općine Vrpolje u 2011. godini  

 

Članak 1. 

 U cilju osiguranja zdravlja pučanstva , te uklanjanje uzročnika zaraznih bolesti i izvora 

oboljenje od zaraznih bolesti , smanjenja mogućnosti prenošenja oboljenja te unapređivanje 

higijenskih uvjeta života pučanstva , donosi se ovaj Program mjera za zaštitu pučanstva od 

zaraznih bolesti na području općine Vrpolje u 2011. godini (u daljnjem tekstu : Program). 

 

Članak 2. 

 Ovim Programom podrazumijeva se provođenje obvezne preventive deratizacije , 

izvršitelji programa , sredstva , rokovi , načini plaćanja i provedba programa. 

 

Članak 3.  

IZVRŠITELJI PROGRAMA 

 

 Obvezna preventivna deratizacija na području općine Vrpolje mogu obavljati samo 

fizičke ili pravne osobe koje udovoljavaju zakonom propisane uvjete. 

 Izvršitelji obvezne preventivne deratizacije biraju se temeljem ponude. 

 

Članak 4. 

 

SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA 

 

 Troškove provođenja obvezne preventivne deratizacije u poduzećima (tvrtkama) , i 

ustanovama, obiteljskim kućama i stanovima u privatnom vlasništvu plaćaju sami korisnici, 

odnosno domaćinstva . 

 Troškove provođenja obvezne preventivne zaštite u vlasništvu Općine Vrpolje, na 

javnim površinama , parkovima i napuštenim kućama podmiruje se iz Općinskog proračuna. 

 Sredstva za provođenje obvezne preventivne deratizacije osigurana u Proračunu 

općine Vrpolje iznose 2.000,00 kuna. 

 

Članak 5.  

ROKOVI  PROVOĐENJA 

 

 Obvezna preventivna deratizacija provodi se u akciji od dva puta godišnje proljetna i 

jesenska.  

 

Članak 6.  

NAČIN PLAĆANJA 

 

 Troškovi provođenja obvezne preventivne deratizacije isplatit će se izvršitelju po 

završetku proljetnog, odnosno jesenskog  tretmana , te dostave podataka o broju kojima je 

obavljen tretman. 

 

Članak 7. 

 

PROVEDBA PROGRAMA 
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 Prije početka provedbe mjera obvezne preventivne deratizacije izabrani izvršitelj 

dužan je izraditi Operativni plan provedbe Programa .  

 

 Operativni plan mora sadržavati: 

 - opis mjere koja se provodi 

 - popis ulica , objekata ili prostora na kojima se mjera provodi 

 - okvirno vrijeme početka i završetka poduzetih mjera 

 - način izvješćivanja mještana 

 - broj djelatnika 

 - sredstva i opremu koja će se koristiti 

 

 Izvršitelj je dužan na vrijeme , najmanje 48 sati prije početka provedbe obavijestiti 

javnost o vremenu, mjestu i načinu provođenja obvezne preventivne deratizacije. 

 Izvršitelj je obvezan neposredno nakon obavljene deratizacije sačiniti izvješće o 

provedenoj mjeri s podacima o datumu i mjestu provedbe, te domaćinstvima u kojima mjera 

nije provedena . 

 Pod dostavljenom izvješću Općina Vrpolje obići će domaćinstva u kojima mjera nije 

provedena , te ih izvijestiti da su dužni omogućiti provođenje iste , u suprotnom kaznit će se 

novčanom kaznom u skladu sa Zakonom . 

 

Članak 8.  

 

NADZOR 

 

 Stručni nadzor nad provođenjem obvezne preventivne deratizacije kao i kontrolu 

učinkovitosti provođenja provodi Sanitarna inspekcija Brodsko-posavske županije ili Zavod 

za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije . 

 

Članak 9.  

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

 

 

 

TOČKA 11.  Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Nacrta Sporazuma o 

zajedničkoj izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom 

Brodsko-posavske županije, 

 

 Ankica Zmaić: Svi načelnici su pozvani na sastanak 16.02. u Županiju, a vezano za 

nacrt Sporazuma. Već je određena lokacija za prikupljanje otpada za BPŽ i to u Novoj 

Gradiški - Šagulje, a i osnovana je nova županijska tvrtka – Centar za gospodarenje otpadom 

BPŽ, koju vodi Zdravko Sauerborn. Prezentacija je predstavljena kroz izlaganje gosp. Jarića i 

samog direktora. 2006. i 2007. Županija je tražila od Općina da daju svoje prijedloge za 

lokaciju ovog centra i mi smo tada dali svoj prijedlog, koji nikada nije razmatran. Na 

Županijskoj skupštini je izabrana lokacija u Novoj Gradiški. Po Sporazumu su općine dužne 

sufinancirati projekte i izgradnju ovog Centra, a Općina Vrpolje bi morala izdvojiti oko 

2,17% ili oko milijun kuna. Zakonom nije propisano da se otpad ne smije voziti u druge 

županije. Tad sam pitala da li općine uopće od ovoga imaju nekakvu korist. Rečeno je da bi 

iste bile osnivači, ali imamo takvo stanje i u Vodovodu i Posavskoj Hrvatskoj, pa i dalje 

moramo sve višestruko plaćati. Mi prema ovom Sporazumu neznamo točno o kojim se to 

iznosima govori, već je postotak određen brojem stanovnika iz 2001. godine, a ove godine se 
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vrši popis stanovništva, pa će sigurno biti drugi odnos. Nama je važno koliko će to koštati 

Općinu i same korisnike – mještane ako je odvoz smeća više od 100 km. 

Razgovarajući sa gosp. Abramovićem Jozom rekao je kako bi oni možda u blizini izradili 

sabirni centar. Mislim da trebamo gledati cijene i pogodnosti za mještane, te osobno ne bih 

prihvatila ovaj Sporazum. 

 

 Joža Biščanić: Pozdravljam sve prisutne. Govoreći o ovome, moram spomenuti da 

imamo neugodna iskustva oko zajedničkih stvari. Sjetimo se samo groblja, sušionice itd. 

HDSSB nije za ovo, a ako bude kakav bolji prijedlog treba se uključiti. Općenito ne 

podržavamo ovakav Nacrt Sporazuma. 

 

 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno donosi Zaključak da Općina Vrpolje ne 

prihvaća ovakav Nacrt Sporazuma o zajedničkoj izgradnji i korištenju županijskog centra za 

gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije. 

 

 

TOČKA 12. Informacije o provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 
 

 Ankica Zmaić: Dobili smo na stol od Hrvatskih voda ovaj dopis, koji imate kod sebe. 

Više puta smo se očitovali njima. Održana su 2 sastanka s njima. Jedan dio traženih radova je 

od njihove strane odobren i radit će se po prioritetima za 2011. godinu. Ostalo je kandidirano 

za nagodinu. Vezano za poljoprivredno zemljište, povjerenstvo je odradilo sve za 1. natječaj u 

Čajkovcima, Vijeće je to potvrdio, te je to poslano na suglasnost u Ministarstvo. Nakon toga 

su neke čestice stopirane od strane državnog odvjetništva zbog prijave da se na tim česticama 

nalazi šuma. Za takvu česticu Ugovori nisu još sklopljeni.  

Vezano za osnivanje LAG-a, preporuka je Europe da osnivanje LAG-a pokreću Općine manje 

od 10.000 stanovnika, kako bi jednog dana mogle lakše kandidirati Projekte. Na sastancima 

upravnog odbora Udruge općina uvidjeli smo da postoji potreba za tim ovdje na istočnoj 

strani, a centar toga bi bilo Vrpolje. 4. travnja ponovo imamo prezentaciju.  

U kanonskom pohodu župe Vrpolje u Općini bio nam je biskup Hranić. Obišao je društvene i 

javne institucije u Župi, a razgovarali smo o planovima i programima za crkve u Vrpolju i 

Čajkovcima. Nakon toga uputili smo dopis u Nadbiskupiju, kako bi dogovorili sastanak za 

pomoć za crkvu u Čajkovcima vezano za unutrašnje radove obzirom je 200-ta godišnjica 

Crkve. 

Radovi na Ambulanti u Perkovcima su pri kraju. Još su ostali priključci i uređenje okoliša, pa 

tehnički pregled i uporabna dozvola. Predali smo zahtjev za Lokacijsku dozvolu za preostale 

staze u Vrpolju. Stigla je Građevinska dozvola za Stadion u Perkovcima. U Općini su nam na 

sastanku bili predstavnici tvrtke In Konzalting vezano za Plan zaštite i spašavanja, te Plan 

civilne zaštite. Na tom sastanku su dobiveni zadaci i naputci. Od Min. obrane trebamo dobiti 

popis osoba, koje su sposobne za civilnu zaštitu. Sa In Konzalting d.o.o. Sl. Brod potpisali 

smo Ugovor o izradi Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite u iznosu 22.000,00 kuna. 

Bila sam u Zagrebu u Ministarstvu gospodarstva zbog gospodarskih zona. Podijelili smo onih 

ranije dobivenih 500.000,00 kuna na 200.000,00 za dokumentaciju, a 300.000,00 će preostati 

za izgradnju komunalne infrastrukture na Vašarištu. Uskoro počinje popis stanovništva. 

Imenovan je voditelj za županijski centar, pa potom isto i za općine i gradove. Obzirom su to 

dalje pročelnici i tajnici imenovani, mi smo imenovali našu tajnicu Nadu Funarić. Za 

popisivače se prijavila 51 osoba. Poslije testiranja prošlo je 10 kandidata, a o tome je poslije 

obaviještena i načelnica. Načelnica nije imala na to utjecaja i primjedbi, niti je sama nekoga 

predložila ili izabrala. Sada su na obuci kontrolori i voditelji.  
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Prije tjedan dobili smo dopis od krim. policije. Tražili su akte vezane uz izgradnju krovišta na 

zgradi Općine, na temelju prijave državnog odvjetnika po Izjavi Ureda za reviziju. Sam Ured 

za reviziju inače tvrdi da to nije poslao njima. Iz toga proizlazi da je netko od nas koji smo 

imali tu dokumentaciju na uvidu – na Vijeću proslijedio krim policiji. Općina je poslala svu 

traženu dokumentaciju. 

 

 Dražen Maršić: Da li postoje osobe koje su oslobođene plaćanja komunalne naknade, 

tj. što je s kućama gdje nitko ne živi? 

 

 Ankica Zmaić: Oni koji dolaze povremeno plate sve od jednom, jer je tako svagdje, a 

krajem godine dođu oni koji ne mogu platiti i jedan dio njih oslobodimo na temelju 

pojedinačne zamolbe. To je uglavnom socijala.  

 

 Terezija Sočković: Bode me u oči ona septička nasred parka u Perkovcima. 

 

 Ankica Zmaić: Kad se radovi dovrše i sve uredi uopće se ništa neće vidjeti, a ista 

mora biti lako dostupna. 

 

 Željko Vuković: Vidim kroz iznose duga za komunalnu naknadu da su to sve jako 

veliki iznosi, a odnose se na iste privrednike i fizičke osobe, koje mislim da treba jače stisnuti, 

jer ovako ispada da smo mi koji plaćamo budale. Jel ima kakvih naznaka za groblje? 

 

 Ankica Zmaić: Gosp. Mijo Raguž dolazio je 2 puta. Rekla sam mu da je izrađen 

katastar groblja za Čajkovce i Perkovce, te da je prvo bitno to odraditi i u Strizivojni, jer oni 

to nemaju tako riješeno. Također sam mu rekla da je potrebno otvoriti poseban račun za 

Upravu groblja, te da koncesionar ne bi smio biti član Uprave groblja. Donijeli smo zaključak 

da se ponovo sastanemo. 

 

 Dražen Maršić: Što je sa Kerakamex-om? 

 

 Ankica Zmaić: Danas sam baš razgovarala sa njihovim nadzorom i on ih brani, te 

kaže da nisu mogli raditi zbog vremena. Zaključak je da se ponovo svi sastanemo idući tjedan. 

 

 Dražen Maršić: Kad će nam biti isplaćena naknada? 

 

 Ankica Zmaić: Danas sam po pitanju toga razgovarala sa računovodstvom. 

 

 

TOČKA 13. R a z l i č i t o. 

 

 Ivan Pralas: Imam jedan dobronamjeran prijedlog za Povjerenstvo za zemlju, a to je 

da se odmah pred svima treba popisati sve što ponude sadrže. 

 

 Zdravko Karalić: Protiv toga sam. Treba s ljudima što kraće biti, a Povjerenstvo neka 

poslije gleda sve papire. 

 

 Tomislav Šimundić: Pohvalio bih Runolista. Sanirao je cestu kod igrališta, koju je 

oštetio Kerakamex. 
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 Željko Lukačević: Jednim djelom za to oštećenje je i Runolist kriv, pa sam ga ja prije 

nekih tjedan – dva zamolio da se to poravna i stavi šljunak od Kerakamex-a da ne bi još netko 

nastradao. 

 

 Sjednica je završena u 21:40. 

 

 

             Zapisničar:      Predsjednik Općinskog vijeća: 

       Željko Lukačević          Ivan Pralas   

 


