
Z A P I S N I K 

 o radu 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 29. lipnja 
2016.godine sa početkom u 20,30 sati u prostorijama Općinske uprave. 

 Sjednici nazočni: Pero Pepić, Josip Čivić, Željka Orešković, Tomislav Gregurić, 
Zvonko Miskrić, Berta Abramović, Željko Mandarić, Tomislav Šimundić, Željko Vuković 

 Sjednici nisu nazočni: Marko Marić, Damir Funarić, Davor Mikić 
 Izostanak opravdali: Željko Kucjenić 
 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, Željko Lukačević 
 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić i 
nakon ustanovljenog kvoruma pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći 

D N E V N I  R E D : 

1. Usvajanje Zapisnika o radu  27. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu, 

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2016.godinu, 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Vrpolje za 2016.godinu, 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa financiranja vatrogastva i zaštite od požara 

i sustava civilne zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu, 

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

vlasništvu Općine Vrpolje, 

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

8. R a z l i č i t o. 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

TOČKA  1. Usvajanje Zapisnika o radu  27. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 27. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 27. sjednice Općinskog vijeća 

općine Vrpolje. 

TOČKA 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Vrpolje za 2016.g. 

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

Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu, odnosno Rebalans o izmjeni Proračuna govorili smo i na 

prošloj sjednici. Znamo da je Proračun planiran za 2016. godinu sa 10.848.000,00 kuna, a obzirom da 

je došlo do rebalansa radi se o povećanju u iznosu 700.000,00 kuna pa je Proračuna sada predviđen u 

iznosu 11.548.000,00 kuna. Redom ću navesti što se sve uvećava i umanjuje kako slijedi:  



-pješačke staze u Vrpolju uvećavamo za 230.000,00 kuna pa iznose  530.000,00 kuna 

 - dječje igralište u Vrpolju uvećavamo za 50.000,00 kuna pa iznosi  100.000,00 kuna 

 - kanalizaciju umanjujemo za  500.000,00 kuna 

 - poslovnu zonu planiramo sa  50.000,00 kuna 

 - održavanje nerazvrstanih cesta uvećavamo za 1.140.000,00 kuna pa iznosi 1.200.000,00 kn 

 - sanaciju Društvenog doma u Čajkovcima umanjujemo za 350.000,00 kuna pa iznosi 

950.000,00 kn 

 -kapitalna ulaganja za vatrogastvo za vozilo DVD-u Vrpolje uvećavamo za 70.000,00 kuna pa 

sada iznosi 90.000,00 kuna 

- računalne programe uvećavamo za 10.000,00 kuna pa iznosi 12.000,00 kuna 

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

usvojilo slijedeću 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Proračuna  

Općine Vrpolje za 2016. godinu 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno usvaja Odluku o izmjenama i dopunama 

Proračuna općine Vrpolje za 2016. godinu – Rebalans, te će se navedena Odluka sa tablicama 

prihoda i rashoda objaviti u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» a sastavni je dio ove 

Odluke. 

TOČKA  3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja  
  komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2016.g. 

 Ankica Zmaić: Ove izmjene se upravo odnose na Rebalans koji smo prethodno donijeli i 

sada je to samo raspoređeno u izmjene i dopune Programa. 

 Pitanja i prijedloga nije bilo te je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo slijedeću 

O D L U K U 

    o izmjeni i dopuni Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Vrpolje za 2016. godinu 

Članak 1. 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 2016. 

godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 1/16) mijenja se i glasi: 

I  OPĆE ODREDBE 

      Članak 2. 

 Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te 

nabavka opreme na području općine Vrpolje za 2016. godinu, a odnosi se na: 

- javne površine 
- nerazvrstane ceste 



- groblja i krematorije 
- javnu rasvjetu 
- opskrbu pitkom vodom 
- odvodnju i pročišćavanje voda 
Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i 

uređaja, te za nabavku opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s 

naznakom izvora financiranja. 

II GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA 

      Članak 3. 

a) Izgradnja nogostupa – pješačkih staza u Vrpolju 
Ukupno: 530.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 530.000,00 kuna osigurat će se to: 170.000,00 

kuna iz Ministarstva graditeljstva, 100.000,00 kuna iz Županijskog proračuna i 260.000,00 

kuna iz Općinskog proračuna:  (komunalni doprinos, naknada za legalizaciju i komunalna 

naknada) 

b) Izgradnja dječjeg igrališta u Vrpolju 
      Ukupno: 100.000,00 kuna 
      Potrebna financijska sredstva u iznosu 100.000,00 kuna osigurat će se iz 
Općinskog proračuna: (ostali prihodi i prihoda tekuće donacije iz Državnog proračuna) 
 
c) Izgradnja dječjeg igrališta u St. Perkovcima 

Ukupno: 40.000,00 kuna 
Potrebna financijska sredstva u iznosu 40.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 
proračuna (ostali prihodi i prihoda tekuće donacije iz Državnog proračuna) 
 

III GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA 

Članak 4. 

a) Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i uređenje nerazvrstanih cesta na 
području Općine Vrpolje, naselje Stari Perkovci (Ulica Grobljasnka i Ulica 
Hercegovačka) 
 
Ukupno: 50.000,00 kuna 
Potrebna financijska sredstva u iznosu 50.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 
proračuna (komunalni doprinos i zakup i prodaja državnog poljoprivrednog 
zemljišta) 
 

IV GRAĐENJE GROBLJA  

Članak 5. 

a) Izgradnja parkirališta na groblju u Starim Perkovcima   
Ukupno: 50.000,00 kn 



Potrebna financijska sredstva u iznosu 50.000,00 kuna osigurat će se iz sredstava Općinskog 

proračuna (komunalni doprinos, komunalna naknada, grobno mjesto i grobna naknada). 

b) Uređenje mrtvačnice u Čajkovcima 
Ukupno: 100.000,00 kuna 
Potrebna financijska sredstva u iznosu 100.000,00 kuna osigurat će se iz 
Općinskog proračuna (grobno mjesto, grobna naknada, komunalni doprinos i 
komunalna naknada) 
 

V JAVNA RASVJETA 

Članak 6. 

a)  Izgradnju javne rasvjete na kandelaberima u naselju Stari Perkovci . 
Ukupno: 250.000,00 kuna   

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna  osigurat će se iz Općinskog 

proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta i komunalni doprinos) 

 b) Nastavak izgradnje javne rasvjete na kandelaberima u naselju Vrpolje 

 Ukupno: 100.000,00 kn 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 100.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna 

(zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta) 

 c) Izgradnja javne rasvjete na kandelaberima u naselju Čajkovci. 

 Ukupno: 1.400.000,00 kuna 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 1.400.000,00 kuna osigurat će se i to: 750.000,00 kuna 

iz Fonda, 150.000,00 kuna iz Ministarstva gospodarstva  i 500.000,00 kuna iz Općinskog proračuna  

(zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta, komunalni doprinos,  komunalna naknada, 

naknada za prenamjenu zemljišta, legalizacije i prihoda tekućih pomoći iz Državnog proračuna). 

VI OPSKRBA PITKOM VODOM – GRAĐENJE VODOVODNOG SUSTAVA 

Članak 7. 

a) Produženje vodovodne mreže u Starim Perkovcima 
Ukupno: 50.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 50.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna 

(prihoda tekućih pomoći iz Državnog proračuna) 

Članak 8. 

 Financijska sredstva za izvršenje navedenih projekata u člancima  3., 4., 5., 6. i 7. Ovog 

Programa predviđena su u iznosu od 2.670.000,00 kuna. 

 



Članak 9.  

 Sredstva iz točke 2,3,4,5. i 6. ovog Programa raspoređuju se i troše za pojedine namjene u 

skladu s dinamikom ostvarenja prihoda. 

Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sa 1.01.2016. godine i biti će 

objavljena u « Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» .  

TOČKA  4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2016.godinu 

 Ankica Zmaić: Također je sve preneseno iz Rebalansa u Program odnosno usklađeno sa 

prethodno donesenim Rebalansom. 

 Obzirom da nije bilo pitanja Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo slijedeću 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području općine Vrpolje za 2016. godinu 

Članak 1. 

 Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2016.godinu 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 1/16) mijenja se i glasi: 

Članak 2. 

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2016. godini na 

području općine Vrpolje za komunalne djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, 

a to su: 

- odvodnja atmosferskih voda, 
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, 
- održavanje javnih površina, 
- održavanje nerazvrstanih cesta, 
- održavanje groblja i  
- javne rasvjete. 

Članak 3. 

 Programom iz članka 1. ovog Programa utvrđuje se: 

- opseg i opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, 
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora 

financiranja. 
Članak 4. 

 Općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima 

financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona 

o komunalnom gospodarstvu, odnosno članku 1. ovog Programa. 



      Članak 5. 

 U 2016. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini 

Vrpolje obuhvaća: 

1. Odvodnja atmosferskih voda 
- pročišćavanje i kopanje kanala i postavljanje cijevi uz nerazvrstane ceste i poljske putove 

na  području cijele općine po potrebi i uređenje voda 
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 25.000,00 kn, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade i naknade od prodaje, zakupa i korištenja državnog poljoprivrednog 

zemljišta  

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina  
- čišćenje i košnja trave i čišćenje snijega na trgu, pješačkoj zoni, dječjem igralištu, ispred 

zgrade općine i parkovima u Općini Vrpolje. 
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 25.000,00 kuna, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa. 

3. Održavanje javnih površina 
- nabavka i popravak klupa za parkove 
- nabavka žardinjera za cvijeće u parkovima 
- nabavka kanti za otpatke 
- nabavka i postavljanje prometnih i turističkih znakova i ostale signalizacije 
- uređenje javnih površina – uklanjanje drveća, grmlja, nasipanje zemljom 
- sanacija pješačkih staza 
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 75.000,00 kuna, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa . 

4. Održavanje nerazvrstanih cesta 
- nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim agregatom na području općine Vrpolje, te 

nasipanje poljskih putova 
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu 1.200.000,00 kn, a financirat će se iz 

prihoda od prodaje, zakupa i korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta, zakupa općinskog 

poljoprivrednog zemljišta, prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. 

5. Održavanje groblja 
- održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz smeća sa groblja 
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 40.000,00 kuna, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade, grobne naknade, grobnog mjesta i koncesijske naknade. 

6.  Javna rasvjeta 

- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki, ugradnja štednih satova i poboljšanje ulične rasvjete 
na području općine Vrpolje – 30.000,00 kuna 

- troškovi električne energije za javnu rasvjetu – 240.000,00 kuna. 
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 

270.000,00 kuna, a financirat će se iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa i zakupa i prodaje 

državnog poljoprivrednog zemljišta. 

 



     Članak 6. 

 Sredstva za izvršenje radova navedenih u članku 4. predviđaju se u ukupnom iznosu od 

1.635.000,00 kuna, a raspoređuju se i troše prema dinamici ostvarenja i naplate komunalne naknade, 

komunalnog doprinosa, grobne naknade, grobnog mjesta, prihoda od korištenja, zakupa i prodaje 

državnog poljoprivrednog zemljišta i koncesijske naknade.  

     Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  primjenjuje se sa 1. siječnja 2016. godine i 

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

TOČKA  5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa financiranja vatrogastva i 
  zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje za  
  2016.g. 

 Ankica Zmaić: U prethodnoj Odluci za vatrogastvo bilo je planirano 135.000,00 
kuna, sada se iznos povećava za 70.000,00 kuna i to za nabavu navalnog vatrogasnog vozila 
za DVD Vrpolje prema prvom planu i 20.000,00 kuna za legalizaciju vatrogasnih objekata u 
Vrpolju i Čajkovcima što ukupno sada iznosi 205.000,00 kuna za vatrogastvo odnosno 
100.000,00 kuna tekućih donacija i 90.000,00 kuna kapitalnih donacija za vatrogastvo, a 
15.000,00 kuna za civilnu zaštitu. 

 Josip Čivić: Možda da se u produžetku ovdje u odluci kod nabave navalnog 
vatrogasnog vozila za DVD Vrpolje navede da ukoliko sredstva ne budu realizirana u ovoj 
godini da se može prenijeti u slijedeću godinu, jer imamo primjer 10.000,00 kuna koji su bili 
predviđeni za radio uređaje ništa od toga nije realizirano pa da se ne bi dogodilo i ovo tako. 

 Ankica Zmaić: To se ne treba unositi u Odluku odnosno Program jer je ona usklađena 
sa Rebalansom već ćemo to riješiti kad se bude donosio Proračun za 2017.godinu ako se 
sredstva ne iskoriste u 2016.godini. 

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

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Programa 

financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite 

iz Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu 

Članak 1. 

 Program financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz 

Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

1/16 i 4/16) mijenja se i glasi: 

 



Članak 2. 

 Sukladno zakonskim propisima i potrebama Općine Vrpolje u Proračunu Općine 

Vrpolje za 2016.godinu predviđena su financijska sredstva za financiranje vatrogastva i 

zaštite od požara i sustava civilne zaštite kako slijedi: 

I. VATROGASTVO I ZAŠTITA OD POŽARA 
1. U Proračunu Općine Vrpolje za vatrogastvo i zaštitu od požara planirana su 

sredstva za tekuće donacije u iznosu 100.000,00 kuna, a raspoređuju se kako 
slijedi: 
- Za financiranje redovne djelatnosti – redovna sredstva u iznosu 85.000,00 kuna 

isplatit će se na poslovni račun Vatrogasne zajednice općine Vrpolje – VZO 
- Izvanredna sredstva u iznosu 15.000,00 kuna koristit će se za izvanredne 

potrebe vatrogastva i zaštite od požara 
2. Kapitalne donacije za vatrogastvo i zaštitu od požara planirane su u iznosu od 

90.000,00 kuna kako slijedi: 
– 20.000,00 kuna za legalizaciju vatrogasnih objekata u Vrpolju i Čajkovcima – 
plaćanje vodnog doprinosa Hrvatskim vodama 
- 70.000,00 kuna za nabavu navalnog vatrogasnog vozila za DVD Vrpolje 
 

II. CIVILNA ZAŠTITA 
1. Tekuće donacije HGSS – stanici Slavonski Brod – ukupno 5.000,00 kuna 
2. Kapitalne donacije – zaštita i spašavanje – ukupno 10.000,00 kuna 

 
Članak 3. 

 Ukupna potrebna sredstva za realizaciju Programa financiranja vatrogastva i zaštite 

od požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu iznose 

205.000,00 kuna, a raspoređuju se u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda. 

Članak 4. 

 Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinske načelnice, a primjenjivati će se 

u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i drugim zakonskim propisima. 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sa 1. siječnja 

2016.godine i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA  6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup  
  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Znate da smo na prošloj sjednici donijeli Odluku o raspisivanju 
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta a odnosi se na Pašnjak Močilno, Javni natječaj je 
objavljen u tisku u Posavskoj Hrvatskoj dana 10. lipnja 2016.godine i na službenim 
stranicama Općine Vrpolje te je na temelju istog pristigla jedna pravovaljana ponuda i to 



Nikole Knežević iz Vrpolja. U skladu s tim predlažem donošenje Odluke o izboru 
najpovoljnijeg ponuditelja koji je ponudio veće cijene od početnih kako slijedi u prijedlogu 
Odluke. 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga 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. 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. Vrpolje, upisana u posjedovni list broj 730, zemljišno-knjižni uložak broj 853 upisan kod 

zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Slavonskom Brodu, ponuda ponuditelja: Nikola Knežević, 

J. B. Jelačića 74,Vrpolje,OIB: 84133191311 i to za poljoprivredno zemljište:  

- za k.č. br. 2103/1 – Pašnjak Močilno, površine 73620m2, početne cijene godišnje zakupnine 

1.472,40 kuna sa ponuđenom cijenom godišnje zakupnine u iznosu od 1.500,00 kuna. 

            - i za k.č.br. 2169/1 – Pašnjak Močilno, površine 29474m2, početne cijene godišnje zakupnine 

589,48 kuna sa ponuđenom cijenom godišnje zakupnine u iznosu od 600,00 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 Nikolom 

Knežević, OIB: 84133191311, J. B. Jelačića 74 iz Vrpolja sklopi ugovor o zakupu poljoprivrednog 

zemljišta sa rokom zakupa od 3 godine, a kojim će se detaljnije regulirati međusobna prava i obaveze 

sukladno uvjetima iz Javnog natječaja.  



Obrazloženje 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje dana 1. lipnja 2016. godine na svojoj 27. sjednici donijelo je 

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

Vrpolje, Klasa: 021-05/16-01/04, Ur. broj: 2178/11-01/16-3 i to za:  

a) 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 10. lipnja 2016. godine Javni natječaj za zakup predmetnih 

nekretnina.  

 Dana 21. lipnja 2016. 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. 

2103/1 i za k.č.2169/1 u k.o.Vrpolje.  

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

            - za k.č.br. 2103/1, Pašnjak Močilno, površine 73620m2 u k.o. Vrpolje, početne cijene godišnje 

zakupnine 1.472,40 kuna pristigla je jedna (1) ponuda i to ponuda ponuditelja: Nikola Knežević,  J. B. 

Jelačića 74 iz Vrpolja, OIB: 84133191311 s ponuđenom cijenom godišnje zakupnine u iznosu od 

1.500,00 kuna, a koja cijena je viša od početne, a budući da isti ispunjava sve uvjete, izabran je za 

najpovoljnijeg ponuditelja. 

 - za k.č.br. 2169/1, pašnjak Močilno, površine 29474m2 u k.o. Vrpolje, početne cijene 

godišnje zakupnine 589,48 kuna pristigla je jedna (1) ponuda ponuditelja: Nikola Knežević, J.B. 

Jelačića 74 iz Vrpolja, OIB: 84133191311 s ponuđenom cijenom godišnje zakupnine u iznosu od 

600,00 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 ponuditelj u cijelosti ispunjava uvjete te je stoga odlučeno kao u izreci 

Odluke. 

 



TOČKA 7.  Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine  
  Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Na prošloj sjednici smo donijeli Odluku za Čajkovce za Društveni 
dom o izboru najpovoljnijeg ponuditelja no on je nažalost odustao jer ima previše posla, te 
smo s njim morali potpisati Sporazum o raskidu Ugovora, a sljedeći najpovoljniji ponuditelj 
je Tehnocolor d.o.o. Đakovo s kojim smo potpisali Ugovor. Sutra ćemo poslati Prijavu 
građenja i radovi bi trebali trajati otprilike 2,5 mjeseca, a ugovorili smo 3 mjeseca. 
 - Također ćemo raspisati nabavu za uređenje stepeništa ovdje u zgradi i za kuhinju 
dolje u Domu kulture Vrpolje, te izradu dječjeg igrališta u Vrpolju. 
 - nasipaju se ceste, putevi sada u Vrpolju, a završeno je u Čajkovcima i Perkovcima 
 - započet će radovi na izgradnji dječjeg igrališta u Perkovcima 
 - ovih dana počinju radovi na pješačkim stazi u Vrpolju 

TOČKA 8.    R a z l i č i t o 

 Željko Vuković: Zanima me da li će biti maknuta stara rasvjeta iz parka i da li  će biti 
rasvjeta do vrtića i još jedno pitanje po pitanju osnovnoškolaca da li se što planira 
sufinancirati? 

 Ankica Zmaić: Što se tiče osnovnoškolaca i ove godine ćemo kupiti bilježnice za sve, 
a i rasvjeta će biti maknuta i prema vrtiću stavljena. 

Obzirom da više nije bilo pitanja Predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 
21,03 sata.  

 

Zapisničar:      Predsjednik Općinskog vijeća: 

           Nada Funarić                Tomislav Šimundić 

 

 

  

 

 

 

 

 


