
Z A P I S N I K 

 O radu 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 18.08.2015. godine s početkom 

rada u 20,30 sati u prostorijama Općinske uprave. 

 Sjednici nazočni: Davor Mikić, Tomislav Gregurić, Zvonko Miskrić, Željko Mandarić,  

Željko Vuković, Tomislav Šimundić, Pero Pepić, Josip Čivić, Željko Kucjenić, Željka Orešković  

i Berta Abramović. 

 Sjednici nisu nazočni: Damir Funarić, Marko Marić. 

 Ostali prisutni: Ankica Zmaić i Željko Lukačević.  

 Zapisnik vodi: Željko Lukačević. 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić, pozdravlja 

nazočne i nakon ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći 

D N E V N I  R E D : 

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

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za  

     razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, 

3. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u  

     vlasništvu Općine Vrpolje, 

4. Prijedlog Odluke o davanju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje na privremeno  

     korištenje, 

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti o pristupanju urbanom području Slavonski Brod, 

6. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju koordinatora Općine Vrpolje,  

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o rušenju nekretnine i otkup građevinskog materijala  

    u vlasništvu Općine Vrpolje, 

8. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o financijskom poslovanju Dobrovoljnog  

     vatrogasnog društva Vrpolje za 2014. godinu, 

9. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Nacrta Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa sa  

     Općinom Strizivojna vezano za zajedničko korištenje groblja, 

10. Informacije o prestanku važenja Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti  

      prijevoza pokojnika na području Općine Vrpolje, 

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

12. R a z l i č i t o. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vrpolje je ponudio svima priliku da nadopune ili izmjene Dnevni 

red.  

Ankica Zmaić: Uoči sjednice je podijeljen dopis udruga iz Starih Perkovaca, a u kojem se traži da 

Općina sufinancira izradu knjige. Predlažem da Zaključak o ovome stavimo pod 11., a da Informacije i 

Različito pomaknemo sukladno tome. 

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

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za  

     razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, 



3. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u  

     vlasništvu Općine Vrpolje, 

4. Prijedlog Odluke o davanju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje na privremeno  

     korištenje, 

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti o pristupanju urbanom području Slavonski Brod, 

6. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju koordinatora Općine Vrpolje,  

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o rušenju nekretnine i otkup građevinskog materijala  

    u vlasništvu Općine Vrpolje, 

8. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o financijskom poslovanju Dobrovoljnog  

     vatrogasnog društva Vrpolje za 2014. godinu, 

9. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Nacrta Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa sa  

     Općinom Strizivojna vezano za zajedničko korištenje groblja, 

10. Informacije o prestanku važenja Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti  

      prijevoza pokojnika na području Općine Vrpolje, 

11. Prijedlog Zaključka povodom primitka Zamolbe od Udruga iz Starih Perkovaca, 

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

12. R a z l i č i t o. 

Nadopunjeni 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. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine 

Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine,  

Ankica Zmaić: Pozdravljam sve prisutne. U materijalima ste dobili sve tabelarno prikazano, kao i 

tekstualni dio. Vezano za polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna ostvareni su prihodi i primici u 

iznosu od oko 2,5 milijuna kuna dok su izvršeni rashodi i izdaci u iznosu od oko 1,2 milijuna kuna što 

znači da je ukupno ostvaren višak prihoda od 1.209.309,27 kuna. Poslovanje je pozitivno i sve u 

granicama planiranog. Još oko 800.000,00 kuna imamo za vratiti kao povrat poreza našim 

mještanima. Stanje na ŽR je oko 684.000,00 kuna. Ukupan višak prihoda nad rashodima iz prethodnih 

godina iznosi 383.230,03 kuna. Potraživanja su velika i dalje, a to se najviše odnosi na zakup, 

komunalnu naknadu itd. Najveći prihodi su od poreza na dohodak, a također je velik prihod i od 

Poreza na nekretnine. Od pomoći iz Proračuna dobivamo 46.000,00 kuna mjesečno. Kapitalne 

investicije slijede u drugom polugodištu.  

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

jednoglasno je donijelo slijedeću 



O D L U K U 

o usvajanju Polugodišnjeg izvješća 

o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje  

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine 

Vrpolje za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2015. godine o ostvarenim prihodima i primicima i 

izvršenim rashodima i izdacima. 

 

Članak 2. 

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

posavske županije".  

 

TOČKA  3. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje, 

Ankica Zmaić: Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća donijeli smo Odluku za davanje u zakup ove 3 

čestice, a podsjećam da je riječ o jednoj u Čajkovcima i 2 u Vrpolju. Na objavljeni javni natječaj se 

javio samo jedan ponuditelj te je to ujedno bila i jedina ponuda. Ova ponuda je bila potpuna i 

pravovremena, a ponuditelj je ponudio iznos od 2.500,00 kuna za česticu na Manteku u Čajkovcima 

što je ujedno iznos veći od tražene početne cijene za ovu česticu. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeću 

O D L U K U 

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja  

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Predmet ove Odluke je izbor najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Općine Vrpolje i to: 

a) Poljoprivredno zemljište na području  k.o. Čajkovci, upisano u posjedovni list broj 403,  zemljišno-

knjižni uložak broj 547, sa rokom trajanja zakupa  od 5 godina, kako slijedi: 

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

Najniža početna 
cijena godišnje  
zakupnine (kn) 



1. 746/3 27614 Oranica Mantek 1.932,98 

  

b) Poljoprivredno zemljište na području  k.o. Vrpolje upisano u posjedovni list broj 730, zemljišno-

knjižni uložak broj 853, sa rokom trajanja  zakupa od 3 godine, kako slijedi: 

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

Najniža početna 
cijena godišnje  
zakupnine  (kn) 

1. 2103/1 73620 Pašnjak Močilno 1.472,40 

2. 2169/1 29474 Pašnjak Močilno     589,48 

 

Članak 2. 

 Prihvaća se kao najpovoljnija ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine 

Vrpolje u k.o. Čajkovci, upisana u posjedovni list broj 403, zemljišno-knjižni uložak broj 547 upisan 

kod zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Slavonskom Brodu, ponuda ponuditelja: PG Kulaš, vl. 

Ivica Kulaš, J. B. Jelačića 1, Vrpolje, OIB: 00339388607 i to za poljoprivredno zemljište: - za k.č. br. 

746/3 - Oranica Mantek, površine 27614m2, početne cijene godišnje zakupnine 1.932,98 kuna sa 

ponuđenom cijenom godišnje zakupnine u iznosu od 2.500,00 kuna. 

 

Članak 3. 

 Iznos uplaćen na ime jamčevine uračunat će se u cijenu godišnje zakupnine prilikom 

sklapanja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje. 

 

Članak 4. 

 Zadužuje se Općinska načelnica da u roku od 8 dana sa izabranim ponuditeljem PG KULAŠ, vl. 

Ivica Kulaš, OIB: 00339388607, J. B. Jelačića 1 iz Vrpolja sklopi ugovor o zakupu poljoprivrednog 

zemljišta sa rokom zakupa od 5 godina, a kojim će se detaljnije regulirati međusobna prava i obaveze 

sukladno uvjetima iz Javnog natječaja.  

 

Obrazloženje 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje dana 16. lipnja 2015. godine na svojoj 19. sjednici donijelo je 

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine 

Vrpolje, Klasa: 021-05/15-01/05, Ur. broj: 2178/11-01/15-7 i to za:  

a) Poljoprivredno zemljište na području  k.o. Čajkovci, upisano u posjedovni list broj 403,  zemljišno-

knjižni uložak broj 547, sa rokom trajanja zakupa  od 5 godina, kako slijedi: 

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

Najniža početna 
cijena godišnje  



zakupnine (kn) 

1. 746/3 27614 Oranica Mantek 1.932,98 

  

b) Poljoprivredno zemljište na području  k.o. Vrpolje upisano u posjedovni list broj 730, zemljišno-

knjižni uložak broj 853, sa rokom trajanja  zakupa od 3 godine, kako slijedi: 

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

Najniža početna 
cijena godišnje  
zakupnine  (kn) 

1. 2103/1 73620 Pašnjak Močilno 1.472,40 

2. 2169/1 29474 Pašnjak Močilno     589,48 

 

 Temeljem navedene Odluke u glasilu "Posavska Hrvatska" i na službenim internet stranicama 

Općine Vrpolje objavljen je dana 24. srpnja 2015. godine Javni natječaj za zakup predmetnih 

nekretnina.  

 Dana 11. kolovoza 2015. godine, Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu 

Općine Vrpolje koje je imenovalo Općinsko vijeće obavilo je javno otvaranje pristiglih ponuda po 

objavljenom Javnom natječaju. Utvrđeno je da je pristigla jedna (1) ponuda pravovremena i potpuna i 

to za k.č.br. 746/3 u k.o. Čajkovci.  

 Nakon pregleda i ocjene pristigle ponude, Povjerenstvo je utvrdilo da je: 

- za k.č.br. 746/3, Oranica Mantek, površine 27614m2 u k.o. Čajkovci, početne cijene godišnje 

zakupnine 1.932,98 kuna pristigla je jedna (1) ponuda i to ponuda ponuditelja: PG KULAŠ, vl. Ivica 

Kulaš, J. B. Jelačića 1 iz Vrpolja, OIB: 00339388607 s ponuđenom cijenom godišnje zakupnine u iznosu 

od 2.500,00 kuna, a koja cijena je viša od početne, a budući da isti ispunjava sve uvjete, izabran je za 

najpovoljnijeg ponuditelja. 

 Nakon pregleda i ocjene pristigle ponude Povjerenstvo je sačinilo nacrt prijedloga Odluke koji 

je uputilo Općinskom vijeću na usvajanje. 

 Slijedom svega navedenog Općinsko vijeće Općine Vrpolje ocijenilo je da je postupak 

proveden u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća i odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 

pravima, da predloženi ponuditelja u cijelosti ispunjava uvjete te je stoga odlučeno kao u izreci 

Odluke. 

 

TOČKA  4. Prijedlog Odluke o davanju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje na 

privremeno  korištenje, 

Ankica Zmaić: Općinsko vijeće je ranije donijelo Odluku za davanje na privremeno korištenje dvorana 

na području Općine Vrpolje. Tijekom ove godine je Revizija radila kontrolu nad upravljanjem 

poslovnim prostorima od strane JLS, a Općina Vrpolje je svojim udrugama prostore dala na besplatno 

korištenje pa smo zbog toga dobili negativno mišljenje. Naime ovo više ne smije biti besplatno te 

moramo donijeti nekakav akt po kojem se ovo mora bar minimalno naplatiti, kako više ne bi imali 

problema s revizijom. Razmišljali smo o iznosima i po onome što predlažem sklapao bi se ugovor s 



udrugama po kojem bi na primjer RK "Vrpolje" plaćao za 100m2 oko 30 kuna mjesečno na ime 

korištenja Općinskog prostora. Također od sada bi morali prikazati i potrošnju energenata kao 

donaciju tim udrugama što do sada nismo radili. Također ova Odluka bi se odnosila i na stranke te 

humanitarne organizacije.  

Tomislav Gregurić: Da li se ovo odnosi i na lovce? 

Ankica Zmaić: Ne. Oni imaju svoj prostor. Ovo je samo za one koji koriste općinske prostore.  

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

je sa 9 glasova za i 2 protiv donijelo slijedeću 

 

O D L U K U 

o davanju poslovnih prostora  

u vlasništvu Općine Vrpolje na privremeno korištenje 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom uređuju se kriteriji, uvjeti i način za davanje poslovnih prostora u vlasništvu 

Općine Vrpolje na privremeno korištenje udrugama, političkim strankama, pravnim osobama i 

humanitarnim organizacijama za njihovu djelatnost, odnosno rad. 

 Privremeno korištenje u smislu ove Odluke smatra se kontinuirano svakodnevno ili 

periodično korištenje koje traje određeno vrijeme, a ne duže od četiri godine. 

Članak 2. 

 Poslovni prostori daju se na privremeno korištenje, sukladno mogućnostima Općine Vrpolje 

uz posebnu pažnju da se racionalno koriste svi prostori u vlasništvu Općine Vrpolje. 

Članak 3. 

 Poslovni prostor može se dati na privremeno korištenje udrugama registriranim prema 

Zakonu o udrugama koje djeluju na području Općine Vrpolje i koje su od osobitog značaja za Općinu 

Vrpolje i njene građane. 

Članak 4. 

 Pisani zahtjevi za davanje općinskih poslovnih prostora na privremeno korištenje udrugama 

podnose se Općini Vrpolje i moraju sadržavati: 

 - osnovne podatke udruge (naziv, adresa, OIB, žiro račun, ime zakonskog zastupnika)  

              s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja 

 - podatke o traženom poslovnom prostoru, veličinu, opis i lokaciju prostora objektivno  

              potrebnog za rad udruge 

 - podatke o razdoblju korištenja poslovnog prostora 



 - presliku rješenja o upisu u Registru udruga RH te Izvadak iz navedenog Registra, ne  

              stariji od 30 dana 

 - presliku ovjerenog Statuta (primjerak Statuta za koji je registracijsko tijelo potvrdilo  

              da je sukladan Zakonu o udrugama) 

 - dokaz o urednom financijskom poslovanju, 

 - podatke o broju članova i volontera te upravnom odboru 

 - podatke o planovima za daljnje djelovanje te projektima i programima koji su od  

              posebnog interesa za građane Općine Vrpolje 

 - dokaz o ispunjavanju svih ugovorenih obveza o sufinanciranju projekta i programa iz  

              Proračuna Općine Vrpolje 

 - dokaz o postignutim rezultatima ( nagradama, priznanjima, potporama i sl.) 

Članak 5. 

 Ako pisani zahtjev za dodjelu istog poslovnog prostora na povremeno korištenje podnesu 

dvije ili više udruga, prednost ima ona udruga koja je ostvarila više priznanja, nagrada, potpore i 

slično. 

Članak 6. 

 Poslovni prostor može se dati na privremeno korištenje političkim strankama koje su 

zastupljene u Općinskom vijeću Općine Vrpolje na mandatno razdoblje navedenog tijela.  

 Pisani zahtjev za davanje općinskog poslovnog prostora  na privremeno korištenje za političke 

stranke podnosi se Općini Vrpolje s preslikom rješenja o upisu u Registar političkih stranaka RH, 

dokazom o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovog članka uz navedeni poslovni prostor i razdoblje 

korištenja ( svakodnevno, tjedno ili mjesečno). 

Članak 7. 

 Poslovni prostor može se dati na privremeno korištenje i političkim strankama koje nisu 

zastupljene u Općinskom vijeću Općine Vrpolje, ali samo za korištenje poslovnog prostora sa pisanim 

zahtjevom za dnevno korištenje uz presliku rješenja o upisu Registar političkih stranaka RH i navedeni 

traženi poslovni prostor. 

Članak 8. 

 Poslovni prostor može se dati na privremeno korištenje pravnim osobama (osiguravajuća 

društva i dr.) samo na periodično, odnosno dnevno korištenje. 

Članak 9. 

 Poslovni prostor može se dati na privremeno korištenje i humanitarnim organizacijama ili 

udrugama koje obavljaju humanitarnu djelatnost (Crveni križ i DVD-dobrovoljna vatrogasna društva) i 

od interesa su za Općinu Vrpolje i Republiku Hrvatsku. 



 Humanitarnim organizacijama ili udrugama odobrava se privremeno korištenje poslovnog 

prostora bez obveze plaćanja naknade za privremeno korištenje koje može biti svakodnevno ili 

periodično.  

Članak 10. 

 Istekom roka iz članka 1. stavka 2. ove Odluke privremenom se korisniku poslovni prostor 

može ponovo dati na privremeno korištenje pod uvjetom da je podnio izvješće o radu i 

sufinanciranju, da je uredno financijski poslovao i da je poslovni prostor koristio sukladno ugovoru i 

uredno izvršavao ugovorne obveze te dalje ima potrebu za tim poslovnim prostorom.  

 Pisani zahtjev za ponovno davanje poslovnog prostora na privremeno korištenje podnosi se 

Općini Vrpolje najkasnije 30 dana prije isteka ugovora o privremenom korištenju poslovnog prostora.  

Članak 11. 

 Za davanje općinskog poslovnog prostora na privremeno korištenje Općinski načelnik osniva 

Povjerenstvo za davanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje na privremeno korištenje 

koje predlaže Općinskom načelniku dodjelu poslovnog prostora na privremeno korištenje.  

 Općinski načelnik donosi zaključak o davanju poslovnog prostora na privremeno korištenje i 

sklapa Ugovor o privremenom korištenju poslovnog prostora kojim će se urediti prava i obaveze i koji 

se sklapa kao javnobilježnički akt. 

Članak 12. 

 Kod davanja poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje na privremeno korištenje 

udrugama određuje se mjesečna naknada kako slijedi: 

- za svakodnevno korištenje - mjesečna naknada - 0,30 kn/m2 za sportske udruge, a 0,50 kn/m2 za 

sve ostale udruge 

- za periodično korištenje - dnevna naknada - 1,00 kn/m2 

Troškovi za režije izvršit će se prema potrošnji. 

Članak 13. 

 Kod davanja poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje na privremeno korištenje 

političkim strankama koje su zastupljene u Općinskom vijeću Općine Vrpolje određuje se naknada 

kako slijedi: 

- svakodnevno korištenje - mjesečna naknada - 1,00 kn/m2 

- za periodično korištenje - dnevna naknada - 2,00 kn/m2 

U naknadu za periodično korištenje uključeni su troškovi za režije, a za svakodnevno korištenje režije 

iznose 2,00 kn/m2. 

Članak 14. 



 Kod davanja poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje na privremeno korištenje 

političkim strankama koje nisu zastupljene u Općinskom vijeću Općine Vrpolje određuje se naknada 

kako slijedi: 

- za periodično korištenje - dnevna naknada - 2,00 kn/m2  

U naknadu su uključeni troškovi za režije. 

Članak 15. 

 Kod davanja poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje na privremeno korištenje 

pravnim osobama određuje se naknada kako slijedi: 

- Za periodično korištenje – dnevna naknada – 3,00 kn/m2 u koju su uključeni i troškovi za 

režije. 

Članak 16. 

 Mjesečnu naknadu korisnik je dužan platiti temeljem ispostavljenog računa od Općine 

Vrpolje. Privremeno korištenje plaćati će se dva puta godišnje i to za mjesece od srpnja do lipnja na 

temelju ispostavljenog računa za prvo polugodište i za mjesece od srpnja do prosinca na temelju 

ispostavljenog računa za drugo polugodište. 

Dnevnu naknadu korisnik je dužan platiti u roku od 8 dana od dana korištenja poslovnog prostora na 

temelju ugovora o privremenom korištenju poslovnog prostora. 

Članak 17.  

 Prihod od naknade za privremeno korištenje poslovnih prostora, prihod je Proračuna Općine 

Vrpolje i koristi se za održavanje objekata gdje se nalaze poslovni prostori. 

 Naknada se uplaćuje na žir-račun Proračuna Općine Vrpolje IBAN: HR1323400091851400001, 

model HR68, poziv na broj 7722-OIB korisnika s naznakom "Naknada za privremeno korištenje 

poslovnog prostora". 

Članak 18. 

 Ugovorom o privremenom korištenju poslovnog prostora utvrdit će se obveza i način 

preuzimanja poslovnog prostora, iznos i rok plaćanja naknade, te obveza korisnika o održavanju 

poslovnog prostora i obveza u slučaju nanošenja štete u poslovnom prostoru. 

Članak 19. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju na besplatno korištenje 

prostorija, objekata i društvenih domova u vlasništvu Općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br. 14/11). 

 

Članak 20. 



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

posavske županije". 

 

TOČKA  5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti o pristupanju urbanom području Slavonski 

Brod, 

Ankica Zmaić: Na sastanak u Slavonski Brodu smo pozvani predsjednik Vijeća i ja na koji smo i otišli. 

Radi se o korištenju sredstava iz ITU fonda, a koji je namijenjen za korištenje urbanim sredinama. Kod 

nas bi to bio grad Slavonski Brod i okolne općine. Bit će odabrano 4 urbane sredine za korištenje ovih 

sredstava. Za početak moramo donijeti Odluku o pristupanju i predlažem da ju donesemo, jer ovim 

ne gubimo ništa, a dobivamo još jednu mogućnost za korištenje sredstava za poboljšanje života naših 

stanovnika. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeću 

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti o pristupanju  

urbanom području Slavonski Brod 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Vrpolje daje suglasnost o pristupanju urbanom 

području Grada Slavonskog Broda zbog korištenja ITU mehanizma. 

 

Članak 2. 

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

posavske županije". 

 

TOČKA  6. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju koordinatora Općine Vrpolje, 

Ankica Zmaić: Prošle godine smo izmijenili Statut i time smo ukinuli VMO. Tada smo rekli donijeti 

koordinatorno tijelo, a koje bi imalo ovlasti kao i VMO. Sjednice ovog tijela bi sazivala načelnica. Za 

koordinatore predlažem:  

Vrpolje: 15 članova i to: 

1. BERTA ABRAMOVIĆ 

2. KAZIMIR BEGIĆ 

3. IVAN CINDRIĆ 

4. JOSIP ČIVIĆ 



5. GORAN DRAGUN 

6. MATO JURIĆ 

7. IVICA KULAŠ 

8. DRAŽEN MAJER 

9. ŽELJKO MANDARIĆ 

10. PERO PEPIĆ 

11. DRAGICA SLIŠKOVIĆ 

12. DARKO ŠAMIJA 

13. TOMISLAV ŠIMUNDIĆ 

14. JELENA TURČIĆ 

15. ŽELJKO VUKOVIĆ 

Stari Perkovci:  11 članova i to: 

1. STANKO ČOLAK 

2. KATICA FUNARIĆ 

3. TOMISLAV GREGURIĆ 

4. ZDRAVKO KARALIĆ 

5. ŽELJKO KUCJENIĆ 

6. JOZO MARKOVIĆ 

7. STJEPAN MIKIĆ 

8. ŽELJKA OREŠKOVIĆ 

9. DARKO SOČKOVIĆ 

10. JOSIP ZMAIĆ 

11. MIROSLAV ZMAIĆ 

Čajkovci: 9 članova i to: 

1. BILJANA ĆORLUKA 

2. VJEKOSLAV ČIČAK 

3. VELIMIR DUMENČIĆ 

4. ANĐA GAGULIĆ 

5. DRAGO MARIĆ 

6. ZVONKO MISKRIĆ 

7. DRAŽEN PAVLOVIĆ 

8. EMIL STOJANOVIĆ 

9. KATARINA ZETLI 

 

Davor Mikić: Ukinuli smo VMO i tad je u St. Perkovcima predsjednik bio Joza Matanov, pa mislim da 

bi on trebao biti i ovdje.  

Ankica Zmaić: Može onda u ST. Perkovcima 13 članova i dodajemo još Jozu Klaića i Davora Mikića. 

Zvonko Miskrić: Za Čajkovce još bi mogli: Jure Barišić i Darko Cindrić. 



 

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

jednoglasno je donijelo slijedeću 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju koordinatora Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom osnivaju se i imenuju koordinatori Općine Vrpolje za naselja: 

Vrpolje: 15 članova i to: 

1. BERTA ABRAMOVIĆ 

2. KAZIMIR BEGIĆ 

3. IVAN CINDRIĆ 

4. JOSIP ČIVIĆ 

5. GORAN DRAGUN 

6. MATO JURIĆ 

7. IVICA KULAŠ 

8. DRAŽEN MAJER 

9. ŽELJKO MANDARIĆ 

10. PERO PEPIĆ 

11. DRAGICA SLIŠKOVIĆ 

12. DARKO ŠAMIJA 

13. TOMISLAV ŠIMUNDIĆ 

14. JELENA TURČIĆ 

15. ŽELJKO VUKOVIĆ 

Stari Perkovci:  13 članova i to: 

1. STANKO ČOLAK 

2. KATICA FUNARIĆ 

3. TOMISLAV GREGURIĆ 

4. ZDRAVKO KARALIĆ 



5. JOZO KLAIĆ 

6. ŽELJKO KUCJENIĆ 

7. JOZO MARKOVIĆ 

8. DAVOR MIKIĆ 

9. STJEPAN MIKIĆ 

10. ŽELJKA OREŠKOVIĆ 

11. DARKO SOČKOVIĆ 

12. JOSIP ZMAIĆ 

13. MIROSLAV ZMAIĆ 

Čajkovci: 11 članova i to: 

1. JURE BARIŠIĆ 

2. DARKO CINDRIĆ 

3. BILJANA ĆORLUKA 

4. VJEKOSLAV ČIČAK 

5. VELIMIR DUMENČIĆ 

6. ANĐA GAGULIĆ 

7. DRAGO MARIĆ 

8. ZVONKO MISKRIĆ 

9. DRAŽEN PAVLOVIĆ 

10. EMIL STOJANOVIĆ 

11. KATARINA ZETLI 

Članak 2. 

 

 Zadaća koordinatora iz članka 1. ove Odluke je:  

- informiranje Općinske načelnice o svim bitnim pitanjima na području njihovog naselja iz područja 

komunalnog gospodarstva, infrastrukture, komunalnog standarda građana, socijalne skrbi, kulture, 

športa, školstva, zdravstva, brige o djeci i sl. vezanim za područje njihovog naselja; 

- vođenje brige o uređenju njihovog naselja na način što: predlažu prioritetne i manje komunalne 

akcije kojima se poboljšava komunalni standard mještana i sudjeluju u njihovoj realizaciji; 



- davanje inicijative za poboljšanje zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, soc. 

skrbi, kulture, športa, brige o djeci, komunalne infrastrukture na području njihovog naselja i drugo; 

- u suradnji sa općinskom načelnicom i po potrebi sa svojim stavovima i zaključcima upoznaju 

Općinsko vijeće te na zahtjev Općinske načelnice sudjeluju u izradi prijedloga programa, odluka i 

zaključaka, koje općinska načelnica kao ovlašteni predlagatelj predlaže Općinskom vijeću; 

- po potrebi obavljaju i druge zadaće koje im povjeri Općinska načelnica. 

Članak 3. 

Svrha osnivanja i imenovanja koordinatora je jača povezanost i bolja informiranost u svim 

segmentima života mještana s ciljem poboljšanja općih uvjeta života u okviru djelokruga rada i 

zakonskih ovlasti Općine Vrpolje kao jedinice lokalne samouprave. 

Koordinatori svoje zadaće obavljaju bez naknade i njihova uloga nije obvezujuća te svaki član može u 

svako doba podnijeti ostavku u slučaju spriječenosti ili nemogućnosti obavljanja svoje zadaće, bez 

navođenja razloga. 

Sastanke sa koordinatorima organizira i provodi Općinska načelnica. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana donošenja, a za njeno provođenje zadužuje se Općinska 

načelnica Općine Vrpolje. 

TOČKA  7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o rušenju nekretnine i otkup 

građevinskog materijala  u vlasništvu Općine Vrpolje, 

Ankica  Zmaić: Na objavljeni natječaj za rušenje nekretnine stare milicije se nije nitko javio te bi 

danas morali donijeti Odluku o smanjenju početne cijene za rušenje nekretnine te ponovno treba 

objaviti Natječaj. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeću 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni odluke o rušenju nekretnine 

i otkup građevinskog materijala u vlasništvu 

Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 U Odluci o rušenju nekretnine i otkup građevinskog materijala u vlasništvu Općine Vrpolje 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/15), članak 3. mijenja se i glasi: 



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

građevinskog materijala za nekretninu koja se nalazi u k.o. Vrpolje na k.č.br. 870 na Trgu dr. Franje 

Tuđmana 31 i predstavlja kuću, dvorište, stan milicije i oranicu u selu, površine 1334m2 u iznosu od 

15.000,00 kuna. 

 

Članak 2. 

 Novu početnu cijenu naknade u iznosu od 15.000,00 kuna za rušenje i otkup građevinskog 

materijala za nekretninu iz članka 1. ove Odluke Općinsko vijeće Općine Vrpolje određuje iz razloga 

zato što se na Javni natječaj za rušenje nekretnine i otkup građevinskog materijala u vlasništvu 

Općine Vrpolje prikupljanjem pisanih ponuda koji je objavljen u tisku "Posavska Hrvatska" dana 

24.07.2015. godine i na službenim stranicama Općine Vrpolje - www.vrpolje.hr nije nitko javio, 

odnosno nije pristigla niti jedna ponuda.  

 

Članak 3. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje raspisati će novi Javni natječaj za rušenje nekretnine i otkup 

građevinskog materijala u vlasništvu Općine Vrpolje prikupljanjem pisanih ponuda po novoj početnoj 

cijeni naknade utvrđenoj u članku 1. ove Odluke. 

 

Članak 4. 

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

posavske županije". 

 

TOČKA  8. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o financijskom poslovanju 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrpolje za 2014. godinu, 

Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili ispravljeno izvješće DVD-a Vrpolje, koje je izrađeno sukladno 

s važećim propisima. Sad je to sve uredno napisano, jedino se dio sredstava nije utrošio namjenski. 

Predlažem da se ovakvo izvješće usvoji, a da se ubuduće sve sredstva namjenski utroše.  Također 

predlažem da za iduću sjednicu izvješće pripreme DVD Stari Perkovci i DVD Čajkovci. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno usvaja Izvješće DVD-a Vrpolje.  

 



TOČKA  9. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Nacrta Sporazuma o uređenju 

međusobnih odnosa sa Općinom Strizivojna vezano za zajedničko korištenje groblja, 

Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili nacrt sporazuma s Općinom Strizivojna za zajedničko 

korištenje groblja. Navedeno je i uokvireno ono što smo uočili i moj je prijedlog da se ovo prihvati i da 

se proslijedi u Općinu Strizivojna da ga prihvate. Ukoliko to ne prihvate onda ovo pitanje treba 

rješavati sudskim putem.  

Željko Vuković: Da li ima kakvih indicija kako je to njima došlo u vlasništvo? 

Ankica Zmaić: Iz povijesnog izvatka je vidljivo da je groblje bilo u vlasništvu obje bivše Općine, tj. 

mjesne zajednice Vrpolje i Strizivojna. Vjerojatno su se odmah po osnivanju Općina uknjižili kao 

vlasnici.  

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

jednoglasno je donijelo slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno usvaja Nacrt Sporazuma o uređenju međusobnih 

odnosa sa Općinom Strizivojna vezano za korištenje zajedničkog groblja. 

 

TOČKA  10. Informacije o prestanku važenja Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne 

djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Vrpolje, 

 

Ankica Zmaić: Sabor RH je donio novi Zakon, a kojim se po sili zakona ukidaju koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika te Vas o tome izvještavam. Ovim gubimo prihod od 

8.000,00 kuna na godišnjoj razini, a na koji smo imali pravo po potpisanom ugovoru s tvrtkom 

Runolist.  

 

TOČKA 11. Prijedlog Zaključka povodom primitka Zamolbe od Udruga iz Starih Perkovaca, 

Ankica Zmaić: Nakon pripreme materijala stigla je ova Zamolba od strane svih udruga u Starim 

Perkovcima. Riječ je o knjizi o nogometu u Starim Perkovcima, ali ujedno i o drugim udrugama i 

događajima u selu.  

Tomislav Šimundić: Već prije 10 godina sam razgovarao sa autorom o toj knjizi i ja sam za da se 

pomogne pri tiskanju ove knjige, a da se u knjizi navede da je ovo isfinancirala Općina Vrpolje. 

Ankica Zmaić: Predlažem da donesemo Zaključak da će Općina sufinancirati tisak knjige u iznosu da 

15.000,00 kuna, 

Željka Orešković: Autor je teško bolestan i vukao je cijelo vrijeme samo da se knjiga izda. Dao se za 

selo, ali nije bio u financijskoj prilici to izdati sam.  

Ankica Zmaić: Nismo to imali u Planu za ovu godinu. 



Tomislav Gregurić: To je ipak povijest sela i mišljenja sam da to treba isfinancirati. Pitanje je što će 

biti sa tim svim primjercima knjiga. 

Željka Orešković: Koliko znam jedan dio bi išao u prodaju, a jedan dio bi se podijelio. 

 

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

sa 10 glasova za i 1 glasom suzdržanim donijelo je slijedeći 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Prijedlog da se sufinancira tisak knjige u iznosu do 15.000,00 

kuna.  

 

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

Ankica Zmaić: Od župana smo zatražili proglašenje elementarne nepogode, te je jučer stigla Odluka 

da je župan proglasio EN za područje cijele županije. Već od danas se zaprimaju prijave. Ovom 

prilikom molim da obavijestite sve o tome, kako bi svi na vrijeme došli prijaviti štetu.  

Nadalje u Proračunu za ovu godinu smo planirali kupnju bilježnica za đake, te smo kontaktirali s 

Ravnateljem i on je dostavio popis djece. Zatražili smo više ponuda po tom spisku i najpovoljnije su 

Narodne novine s iznosom 6.974,00 kuna dok su Libro iz Đakova i Teka iz v. Kopanice ipak bili dosta 

skuplji. Željka Orešković je izvidila bilježnice. 

Željka Orešković: Bilježnice su standardne. Dobre su kvalitete, a koliko čujem da uzmemo i dalje opet 

bi vjerojatno dobili ove bilježnice jer ostali kupuju bilježnice od njih pa preprodaju. 

Ankica Zmaić: Za razvojnu strategiju prikupljamo podatke. Održano je 3 radionice. Pozvani su bili svi 

OPGi , udruge, gospodarstvenici, vijećnici i td. Ponovno bi trebali održati radionicu za vijećnike gdje bi 

trebali dati kvalitetne prijedloge.   

Za krov lovačkog doma u Čajkovcima pristiglo je 3 ponude i uskoro bi trebali odabrati ponuditelja te 

da se to čim prije završi. Što se tiče nadstrešnica na lovačkim domovima to ćemo ostaviti za nagodinu 

za kapitalna ulaganja. Radovi u Čajkovcima na uređenju parka za sada idu po planu. Izvodi ih Runolist 

kao jedini ponuditelj koji je dostavio ponudu. Ovo sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja u 

iznosu od 119.000,00 kuna.  

Objavljen je javni poziv za izgradnju javne rasvjete u Starim Perkovcima. Javio se samo Obrt Safudnžić 

s ponuđenom cijenom od 150.000,00 kuna s PDV-om. Također objavili smo javni poziv za izgradnju 

staza u naselju Vrpolje. Procijenjena vrijednost za ove radove iznosi 470.000,00 kuna. Također uskoro 

će biti objavljen javni poziv za izgradnju Javne rasvjete u Vrpolju vrijednosti preko 300.000,00 kuna za 

što smo povukli sredstva od Ministarstva gospodarstva u iznosu od oko 80.000,00 kuna.  

Stiglo je očitovanje FZOEU na našu prijavu za uređenje Doma u Čajkovcima, a koja je odbijena zbog 

spora sa PANom. To se mora bilo kako riješiti. Dom zahtjeva sanaciju, a sami to nemožemo sve 

isfinancirati.  

 

TOČKA 13. R a z l i č i t o. 



Željko Vuković: Da li se ove godine pošto imamo eto nekog viška sredstava pomoći u financiranju 

prijevoza učenika srednjih škola? 

Ankica Zmaić: Postoji mogućnost. Razmotrit ćemo to do iduće sjednice, pa ćemo donijeti Odluku. 

Mišljenja sam da bi ako se odlučimo na to trebali sufinancirati sve, a ne samo one koji se voze 

autobusom. 

29.08. 2015. će se održati Natjecanje u kuhanju čobanca u organizaciji podružnice Općine Vrpolje 

udruge veterana i dragovoljaca Općine Vrpolje.  

Pero Pepić: Ako se bude imalo novaca treba razmotriti i nabavku intervencijskih odijela koja 

nedostaju za DVD Vrpolje. 

Željko Kucjenić: Prošle nedjelje je DVD Stari Perkovci održao vatrogasno natjecanje mladeži. Prijavilo 

se 19 ekipa, a na natjecanju je bilo 17. ekipa. Od strane svih je ocjenjeno kao odlično mada je to sad 

prvi put kod nas organizirano.  

Željka Orešković: Kud Ravnica iz Starih Perkovaca je osvojio 1. mjesto kao najljepša grupa te će kao 

predstavnik Brodsko-posavske županije ići u listopadu u Koprivnicu.  

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

20. sjednicu u 22:14 sati. 

  Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Željko Lukačević                 Tomislav Šimundić 


