
Z A P I S N I K 

 O radu 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 22. srpnja 2011. godine 

s početkom rada u 20:30 sati u prostorijama Općinske uprave. 

 

 Sjednici nazočni: Tomislav Šimundić, Joža Biščanić, Pero Pepić, Željko Vuković,  

Terezija Bogdanović, Željko Kucjenić, Drago Marić,  

Damir Funarić, Jelena Turčić,prof. i Martina Marić. 

 

 Sjednici nisu nazočni: Terezija Sočković, Zlatka Hrastović, Zdravko Karalić, 

 Ivan Pralas i Dražen Maršić. 

 

 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, načelnica Općine Vrpolje, Željko Lukačević, zamjenik 

 Zapisnik vodi: Željko Lukačević. 

 

 Sjednicom predsjedava potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Vrpolje  

gosp. Tomislav Šimundić i nakon utvrđenog kvoruma predlaže slijedeći 

 

D N E V N I   R E D : 

 

1. Usvajanje Zapisnika o radu 19. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Informacija vezana za odgovor Ministarstva uprave, 

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave 

za rekonstrukciju, sanaciju i održavanje Zgrade Općine Vrpolje u Vrpolju, 

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave 

za izgradnju javne rasvjete u Starim Perkovcima, 

5. Prijedlog Odluke o pokretanju aktivnosti za izradu prijedloga Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Vrpolje, 

6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti održavanja groblja na području općine Vrpolje, za 

naselja Čajkovci i Stari Perkovci, 

7. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne 

djelatnosti održavanja javnih površina na području Općine Vrpolje, 

8. Informacije o provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 

9. R a z l i č i t o. 

  

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 19. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 19. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 19. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 

 

 

 

 



TOČKA 2. Informacija vezana za odgovor Ministarstva uprave, 

 

 Tomislav Šimundić: Molit ću načelnicu da pojasni ovaj dopis iz Ministarstva uprave. 

 

 Ankica Zmaić: U materijalima Vam je priložen dopis od Ministarstva uprave kojim je 

potvrđena zakonitost sazivanja 18. sjednice općinskog vijeća, što znači da je 18. i 19. sjednica 

općinskog vijeća zakonita kao i novoizabrani predsjednik općinskog vijeća gosp. Tomislav 

Šimundić, te da je sve u skladu sa zakonskim odredbama. Također je bitno napomenuti da se 

sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ostavka na dužnost 

predsjednika nakon proteka mjesec dana ne mora uopće prihvaćati, jer postaje automatski 

važeća, što proizlazi da je sjednica sazvana samo jedan dan poslije, gosp. Pralas automatski 

nije više predsjednik Vijeća i do svega ovoga ne bi niti moglo doći, a to je upravo dokaz da 

nismo mi ti koji su htjeli iznuditi opstrukciju rada Vijeća. Zamoljavam Vas da se i dalje 

nastavi kvalitetna suradnja i rad u Općinskom vijeću koji služi za dobrobit svih mještana 

Općine Vrpolje. 

 

 Tomislav Šimundić:  Evo činjenica je da smo dobro radili i postupili, pa Vas sve 

skupa pozivam da nastavimo zajednički rad. 

 

 Budući da nije bilo više rasprave , Općinsko vijeće općine Vrpolje donijelo je 

jednoglasno 

 

 Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja ovu informaciju i odgovor Ministarstva 

uprave. 

 

 

TOČKA 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne 

nabave za rekonstrukciju, sanaciju i održavanje Zgrade Općine Vrpolje u Vrpolju, 

 

 Ankica Zmaić: Općinsko vijeće po Zakonu ne mora davati suglasnosti za provođenje 

nadmetanja javne nabave, pa tako ni za javnu nabavu rekonstrukcije, sanacije i održavanja 

Zgrade Općine Vrpolje, ali ionako nam je to bilo u Planu nabave, koji smo skupa donijeli, pa 

mislim da je bolje da i ovu Odluku skupa donesemo i budemo svi upoznati.  

 

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

donijelo slijedeću 

 

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti  za pokretanje  

postupka javne nabave za rekonstrukciju,  

sanaciju i održavanje Zgrade Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje daje suglasnost za pokretanje postupka javne nabave za 

rekonstrukciju, sanaciju i održavanje Zgrade Općine Vrpolje u Vrpolju koja je planirana u 



Proračunu Općine Vrpolje za 2011. godini i određena Planom nabave Općine Vrpolje za 

2011. godinu. 

 

Članak 2. 

 

 Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi Odluku o početku postupka donosi 

Općinska načelnica Općine Vrpolje, koja se na temelju provedenog postupka javne nabave 

ovlašćuje za sklapanje i potpisivanje ugovora o održavanju Zgrade Općine Vrpolje u Vrpolju. 

 

Članak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Općine 

Vrpolje. 

 

 

TOČKA 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne 

nabave za izgradnju javne rasvjete u Starim Perkovcima, 

 

Ankica Zmaić: Kao i za zgradu Općine ovdje se radi o nadmetanju za nastavak 

izgradnje javne rasvjete u Starim Perkovcima, pa isto tako da budemo svi upoznati i 

informirani, trebali bi donijeti ovu Odluku. 

 

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

slijedeću 

 

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti za pokretanje 

postupka javne nabave za izgradnju 

javne rasvjete u Starim Perkovcima 

 

 

Članak 1. 

 

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje daje suglasnost za pokretanje postupka javne nabave za 

izgradnju javne rasvjete u Starim Perkovcima koja je planirana u Proračunu Općine Vrpolje 

za 2011. godinu i određena Planom nabave Općine Vrpolje za 2011. godinu. 

 

Članak 2. 

 

 Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi Odluku o početku postupka donosi 

Općinska načelnica Općine Vrpolje, koja se na temelju provedenog postupka javne nabave 

ovlašćuje za sklapanje i potpisivanje ugovora o izgradnji javne rasvjete u Starim Perkovcima. 

 

Članak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Općine 

Vrpolje. 

 



 

TOČKA 5. Prijedlog Odluke o pokretanju aktivnosti za izradu prijedloga Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Vrpolje, 

 

 Ankica Zmaić: Općina Vrpolje bi trebala ići u novu izradu Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem. Sve što je do sada bilo planirano za prodaju, dugogodišnji zakup 

i povrat, biti će i dalje, jedino što za ostalo još planiramo zemljište za zatvor, prečistač, 

lovačke domove i drugo. Tragom toga ovih dana smo zaprimili tražene izvatke i posjedovne 

listove. Potrebno je zatražiti suglasnosti od određenih institucija i izabrati Povjerenstvo. 

 

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

slijedeću 
 

O D L U K U 

o pokretanju aktivnosti za izradu prijedloga 

Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje imenuje Povjerenstvo za izradu prijedloga Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje 

(u daljnjem tekstu „Povjerenstvo“) sa slijedećim članovima: 

 

1. Tomislav Šimundić, predsjednik 

2. Željko Kucjenić, član 

3. Željko Lukačević, član 

 

Članak 2. 

 U skladu sa važećim Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području općine Vrpolje, Klasa: 021-05/02-01/8, Urbroj: 2178/11-01-03-1 od 

11. prosinca 2002. godine na koji je suglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga 

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

dopunama Programa, Klasa: 021-05-04-02/6, Urbroj: 2178/11-01/04-1 od 28. listopada 2004. godine 

na koji je suglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Klasa: 320-

02/04-01/1180, Urbroj: 525-9-05-02/DI od 8. veljače 2005. godine, izvršenom izmjeru 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje, stvarnom 

stanju vlasničko-pravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 

Vrpolje, te stvarnim mogućnostima i potrebama Općine Vrpolje za cjelokupni razvoj Općine Vrpolje, 

imenovano Povjerenstvo obvezuje se pokrenuti aktivnosti i izraditi prijedlog novog Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje. 

 

Članak 3. 

 Konačan prijedlog Programa za Javni uvid Povjerenstvo se obvezuje izložiti Općinskom 

vijeću općine Vrpolje najkasnije do 31. listopada 2011.g. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije. 

 

 



TOČKA 6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti održavanja groblja na području općine Vrpolje, za naselja 

Čajkovci i Stari Perkovci, 

 

 Ankica Zmaić: Nakon što je istekao Ugovor objavljen je natječaj za obavljanje 

komunalnih djelatnosti održavanja groblja za Čajkovce i Stare Perkovce. To je do sada 

obavljao naš Runolist, a obavljat će i dalje, jer je stigla samo njegova ponuda, te će biti 

potpisan novi Ugovor na 4 godine. U materijalima Vam je dostavljen i ponudbeni troškovnik. 

 

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

slijedeću 

 

 

O D L U K U 

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

za obavljanje komunalnih poslova održavanja groblja 

na području općine Vrpolje 

 

 

1. Za obavljanje komunalnih poslova održavanja groblja na području općine Vrpolje, u 

postupku javnog prikupljanja ponuda za održavanje groblja na području općine 

Vrpolje objavljenog dana 27. 05. 2011. godine u tjedniku „Posavska Hrvatska“, 

izabire se tvrtka RUNOLIST d.o.o., Vrpolje, J.J. Strossmayera 34.   

2. Izabrani ponuditelj obavljat će povjerene poslove sukladno troškovniku za održavanje 

groblja i prihvaćenoj ponudi, koji su sastavni dio ove Odluke. 

3. Obavljanje komunalne djelatnosti iz točke 1. povjerit će se izabranom ponuditelju 

temeljem pisanog ugovora na vrijeme od 4 (četiri) godine. 

4. Načelnica općine će s izabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o povjeravanju 

obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1 ove Odluke sa sadržajem propisanim 

stavkom 5. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu.  

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

      Općina Vrpolje objavila je 27. 05. 2011. godine u tjedniku „Posavska Hrvatska“ natječaj 

za javno prikupljanje ponuda za održavanje groblja na području općine Vrpolje.  

      Na objavljeni natječaj odnosno javno prikupljanje pisanih ponuda pristigla je 1 (jedna) 

ponuda odnosno ponuda tvrtke RUNOLIST d.o.o. , Vrpolje, J.J. Strossmayera 34 

      Razmatrajući pristiglu ponudu, u postupku je utvrđeno da ista u potpunosti ispunjava 

uvjete tražene javnim natječajem. 

      Ponuda tvrtke Runolist d.o.o., je ocjenjena kao prihvatljiva i ujedno kao najpovoljnija 

ponuda. 

      Nadalje je u postupku utvrđeno da odabrani ponuditelj ima sposobnosti za obavljanje 

komunalnih poslova održavanja groblja na osnovi dostavljenih podataka o strukturi djelatnika, 

opreme i financijskim pokazateljima poslovanja tvrtke, te je odlučeno kao u izreci ove odluke.  

      Uvjeti obavljanja komunalnih poslova određeni objavljenim natječajem za javno 

prikupljanje ponuda od 27. 05. 2011. godine, pobliže će se utvrditi ugovorom o povjeravanju 

komunalnih poslova, sukladno odredbi članka 15. stavak 5. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03. pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04.).  

 

      Uputa o pravnom lijeku:  



 

      Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu 

Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke, sukladno 

odredbi članka 15. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 

26/03. pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04.).   

      Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte 

preporučeno.  

      Uz tužbu podnose se i dvije preslike pobijane odluke, te primitak tužbe za tuženo upravno 

tijelo.  

      Kada se tužbom zahtijeva naknada štete, potrebno je u tužbenom zahtjevu istaći visinu 

štete koja se potražuje.  

 

 

TOČKA 7. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 

komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na području Općine Vrpolje, 

 

 Ankica Zmaić: I ovdje je izabran Runolist, jer nije bilo drugih ponuditelja. Cijene su 

otprilike kao i prije 4.g., a odnosi se na sva 3 sela. Natječaj objavljen u Posavskoj Hrvatskoj. 

Povjerenstvo u skladu sa Zakonom ponudilo prijedlog Odluke. 

 

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

slijedeću 

 

 

 

O D L U K U 

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

za obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina 

na području općine Vrpolje 

 

 

1. Za obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na području općine 

Vrpolje, u postupku javnog prikupljanja ponuda za održavanje javnih površina na 

području općine Vrpolje objavljenog dana 27. 05. 2011. godine u tjedniku „Posavska 

Hrvatska“, izabire se tvrtka RUNOLIST d.o.o., Vrpolje, J.J. Strossmayera 34.   

2. Izabrani ponuditelj obavljat će povjerene poslove sukladno troškovniku za održavanje 

javnih površina i prihvaćenoj ponudi, koji su sastavni dio ove Odluke. 

3. Obavljanje komunalne djelatnosti iz točke 1. povjerit će se izabranom ponuditelju 

temeljem pisanog ugovora na vrijeme od 4 (četiri) godine. 

4. Načelnica općine će s izabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o povjeravanju 

obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1 ove Odluke sa sadržajem propisanim 

stavkom 5. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu.  

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

      Općina Vrpolje objavila je 27. 05. 2011. godine u tjedniku „Posavska Hrvatska“ natječaj 

za javno prikupljanje ponuda za održavanje javnih površina na području općine Vrpolje.  

      Na objavljeni natječaj odnosno javno prikupljanje pisanih ponuda pristigla je 1 (jedna) 

ponuda odnosno ponuda tvrtke RUNOLIST d.o.o. , Vrpolje, J.J. Strossmayera 34 



      Razmatrajući pristiglu ponudu, u postupku je utvrđeno da ista u potpunosti ispunjava 

uvjete tražene javnim natječajem. 

      Ponuda tvrtke Runolist d.o.o., je ocjenjena kao prihvatljiva i ujedno kao najpovoljnija 

ponuda. 

      Nadalje je u postupku utvrđeno da odabrani ponuditelj ima sposobnosti za obavljanje 

komunalnih poslova održavanja javnih površina na osnovi dostavljenih podataka o strukturi 

djelatnika, opreme i financijskim pokazateljima poslovanja tvrtke, te je odlučeno kao u izreci 

ove odluke.  

      Uvjeti obavljanja komunalnih poslova određeni objavljenim natječajem za javno 

prikupljanje ponuda od 27. 05. 2011. godine, pobliže će se utvrditi ugovorom o povjeravanju 

komunalnih poslova, sukladno odredbi članka 15. stavak 5. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03. pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04.).  

 

      Uputa o pravnom lijeku:  

 

      Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu 

Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke, sukladno 

odredbi članka 15. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 

26/03. pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04.).   

      Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte 

preporučeno.  

      Uz tužbu podnose se i dvije preslike pobijane odluke, te primitak tužbe za tuženo upravno 

tijelo.  

      Kada se tužbom zahtijeva naknada štete, potrebno je u tužbenom zahtjevu istaći visinu 

štete koja se potražuje.  

    

 

TOČKA 8. Informacije o provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 
 

 Ankica Zmaić: U vremenu od prošle sjednice smo imali obilježavanje dana Općine. 

Sve je prošlo u najboljem redu. Upriličena je vatrogasna vježba, na koju su se odazvali i 

vijećnici. Otvorena je ambulanta u Starim Perkovcima. Sve u svemu dan Općine je prošao 

dobro. Stigla je Suglasnost Ministarstva za natječaj u Starim Perkovcima osim za čestice 36 i 

37. Također je stigla i Suglasnost Ministarstva za natječaj za Vrpolje. Potom je došla 

obavijest o dugogodišnjim zakupima za Vrpolje i Čajkovce. AgroVrpolje će obrađivati 92ha, 

88ha Zbor, Kulaš Franje 29 ha, PZ Voćar 62 ha. Za 5. cjelinu natječaj je poništen. Bila sam u 

Zagrebu po pitanju EIB III projekata: stare škole u Čajkovcima i komunalne izgradnje u 

poslovnoj zoni u Vrpolju. U Ministarstvu regionalnog razvoja je objavljen natječaj za 

Izgradnju pomoćne građevine u starim Perkovcima, a ovih dana će biti i donesena Odluka. U 

Ministarstvu kulture je dogovoren nastavak radova za crkvu Vrpolje. Poslali smo zamolbu za 

sufinanciranje obnove zgrade Općine, a također sam u Zagrebu bila i zbog Čajkovačke crkve. 

U svezi s tim smo napisali i dopis Đakovačkoj nadbiskupiji da i oni na sebe prime jedan dio 

financiranja unutrašnjeg uređenja Crkve u Čajkovcima. Tražit ćemo od države darovnicu za 

zemljište u poslovnoj zoni u Čajkovcima, te za lovačke domove. U Općini je održan sastanak 

za kanalizaciju gdje je dogovoreno da Kerakamex treba dovršiti sanacije, te da su radovi 

uglavnom završeni, a zapisnički je konstatirano stanje.  

Ispravlja se građevinska dozvolu za kružni tok i to bi moglo trajati oko mjesec dana, a natječaj 

je u tijeku. Po pitanju srednje škole Županija je izradila razvojnu strategiju i za prijedlog je 

poslano sve no oni su predvidjeli srednjoškolski centar u Slavonski Šamac, a ne u Vrpolje, pa 

ćemo to razmotriti. 



 

 Terezija Bogdanović: Moramo reagirati zbog županijske razvojne strategije i tražiti 

da se neke stvari sada bolje rade, te da se ispravi ova greška oko prijedloga za srednju školu. 

To je naša inicijativa od prije par godina i stalno se povlači. 

 

 Željko Vuković: Treba održati zajednički sastanak sa zastupnicima, županom, 

zamjenicima i ostalima.  

 

 Joža Biščanić: Vrpoljački vatrogasci su imali intervenciju na požaru 17.07. i tad smo 

utvrdili da kod nadvožnjaka postoji oko 200 metara naslaga smeća, koje bi trebalo hitno 

sanirati. 

 

 Ankica Zmaić: Tamo stanovnici Perkovačke ulice, a vjerojatno i neki drugi, 

godinama dovoze sve živo i stalno prave nered. Runolist je to već jednom sanirao i kompletno 

očistio prije koju godinu i sada je već opet problem.  

 

 Željko Vuković: Što je s Karašicom i da li se elektrana od Hrasta nalazi u Vrpolju? 

 

 Željko Lukačević: Na sastanku za kanalizaciju je dogovoreno da se Karašica očisti u 

onom dijelu koji se tiče Kerkamexa, a za ostalo bi se trebali dogovoriti. Elektrana Hrasta se 

nalazi na području općine Vrpolje i za to je Hrast dužan plaćati komunalnu naknadu. 

 

 

TOČKA 8. R a z l i č i t o. 
Pod ovom točkom nije bilo pitanja, te je predsjednik Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

zaključio sjednicu u 21,55 sati. 

 

 

         Zapisničar      Predsjednik Općinskog vijeća 

   Željko Lukačević              Tomislav Šimundić  

 


