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- akti  Skupštine: koordinaciju provedbe obavljat će Upravni odjel za 

razvoj i europske integracije i CTR - Županijska 

razvojna agencija.

28.

III.

Na  temelju  članka  14. Zakona  o 

regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne  Županijska razvojna strategija u izvornom 

novine" br. 153/09) i članka 34. Statuta Brodsko- obliku čuva se u dokumentaciji Županijske skupštine, 

posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko- a jedan primjerak u Upravnom odjelu za razvoj i 

posavske županije" br. 10/09 i 19/10), a u skaldu s europske integracije.

načelima partnerstva i suradnje, Županijska skupština 

je na 14. sjednici, održanoj 8. travnja 2011., donijela

IV.

ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

o usvajanju Županijske razvoje strategije objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-

Brodsko-posavske županije za razdoblje posavske županije".

2011.-2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

I.

Klasa : 021-01/11-01/72

Donosi se Županijska razvoja strategija Urbroj: 2178/1-01-11-1

Brodsko-posavske županije za razdoblje 2011.-2013., Slavonski Brod, 8. travnja 2011.

planski dokument u kojem se određuju ciljevi i 

prioriteti razvoja Županije. Predsjednik

Županijske skupštine

Zdravko Sočković, v.r.

II.

Usvaja se Akcijski i financijski plan za 

provođenje Županijske razvoje strategije, a 

ŽUPANIJA
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29. 30.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama 

("Narodne novine" br. 76/93, 29/92, 47/99 i 35/08) i ("Narodne novine" br. 76/93, 29/92, 47/99 i 35/08) i 

članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 

10/09 i 19/10), a na prijedlog Upravnog vijeća Opće 10/09 i 19/10), a na prijedlog Upravnog vijeća Opće 

bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod, bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod, 

Županijska skupština na 14. sjednici, održanoj 8. Županijska skupština na 14. sjednici, održanoj 8. 

travnja 2011. donijela je travnja 2011. godine, donijela je

ODLUKU ODLUKU

o davanju suglasnosti na Projekt završetka o davanju suglasnosti na Projekt izgradnje 

rekonstrukcije Odjela za anesteziju, reanimaciju bolničke poliklinike Opće bolnice "Dr. Josip 

i intenzivno liječenje Opće bolnice Benčević" Slavonski Brod

"Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod

I.

I.

Daje se suglasnost na Projekt izgradnje 

Daje se suglasnost na Projekt završetka bolničke poliklinike Opće bolnice "Dr. Josip 

rekonstrukcije Odjela za anesteziju, reanimaciju i Benčević" Slavonski Brod.

intenzivno liječenje Opće bolnice "Dr. Josip 

Benčević" Slavonski Brod.

II.

II. Provedba ove Odluke povjerava se 

Upravnom vijeću i ravnatelju Opće bolnice "Dr. Josip 

Provedba ove Odluke povjerava se Benčević" Slavonski Brod.

Upravnom vijeću i ravnatelju Opće bolnice "Dr. Josip 

Benčević" Slavonski Brod. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE Klasa : 500-01/11-01/1

Urbroj: 2178/1-01-11-1

Klasa : 500-01/11-01/2 Slavonski Brod, 8. travnja 2011.

Urbroj: 2178/1-01-11-1

Slavonski Brod, 8. travnja 2011. Predsjednik

Županijske skupštine

Predsjednik Zdravko Sočković, v.r.

Županijske skupštine

Zdravko Sočković, v.r.



31. 32.

Na  temelju  članka  34.  Statuta  Brodsko-

posavske  županije ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske  županije"  br.  10/09  i  19/10)  Županijska  

skupština  je  na  14.  sjednici  održanoj  8.  travnja  

2011.  godine,  donijela

ZAKLJUČAK

o  davanju  suglasnosti  na  Statut  Zavoda  za  

hitnu  medicinu  Brodsko-posavske  županije

I.

Županijska  skupština  daje  suglasnost  na  

Statut  Zavoda  za  hitnu  medicinu  Brodsko-

posavske  županije.

II.

Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  

"Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa : 021-01/11-01/69

Urbroj: 2178/1-01-11-1

Slavonski Brod, 8. travnja 2011.

Predsjednik

Županijske skupštine

Zdravko Sočković, v.r.

Na temelju članka 28. Odluke o priznanjima 

Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 2/09-pročišćeni 

tekst) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

10/09 i 19/10) Županijska skupština na 14. sjednici, 

održanoj 8. travnja 2011. godine, donijela je 

O D L U K U 

o dodjeli županijskih priznanja u 2011. 

Članak 1. 

I. Zlatna plaketa Brodsko-posavske županije 

dodjeljuje se: 

1. „Đuro Đaković“ Holdingu d.d.  Slavonski Brod u 

povodu 90-obljetnice osnivanja i rada tvornice za 

gradnju i popravke vagona i lokomotiva. Kompanija 

od osnutka do danas svojim proizvodima, osobito 

onim za specijalne namjene, osvaja i najzahtjevnija 

europska i svjetska tržišta. Najznačajniji  je 

gospodarski subjekt Županije, koja se razvijala i 

usvajala nove programe i tehnologije, zapošljavala 

veliki broj radnika i postala najpoznatiji simbol i 

brand i još uvijek nosi to obilježje u Republici 

Hrvatskoj i izvan granica države. 

2. Vladi Prskalu, prof. fizike i ravnatelju Srednje 

škole „M. A. Relković“ Slavonski Brod, za 

nemjerljiv doprinos unapređenju i razvoju 

obrazovnog sustava u Županiji, a osobito vrhunskom 

obrazovanju učenika Srednje škole „Matija Antun 

Relković“ i njihovom daljnjem obrazovanju na 

fakultetima i veleučilištima  Projekt Centra izvrsnosti 

u Slavonskom Brodu, jedinog u Republici Hrvatskoj, 

realizirao se isključivo zalaganjem gospodina Prskala, 

koji svojom inventivnošću i nesebičnim ulaganjem 

stručnih sposobnosti prepoznaje vrijednosti Europske 

unije za gospodarski i društveni napredak i Brodsko-

posavske županije i u tom smjeru ulaže sve svoje 

sposobnosti u interesu razvitka Županije, a putem 

sudjelovanja u raznim projektima izravno doprinosi 
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razvitku Županije i promidžbi položaja i ugleda b) „Kovanica od zlata“ u 2011. dodjeljuje se: 

Županije u Republici Hrvatskoj i izvan njenih granica. 

1. Pateru Sebastijanu Goleniću, gvardijanu 

Franjevačkog samostana u Sl. Brodu, za 

Članak 2. neprocjenjiv doprinos restauraciji  orgulja  povijesne 

vrijednosti, zaštićeno registrirano kulturno dobro 

Godišnja nagrada dodjeljuje se pravnim i Republike Hrvatske. 

fizičkim osobama za zapažene poslovne i druge Gvardijanov entuzijazam, uzornost  

uspjehe u području gospodarstva i društvenih duhovnika, neposrednost i zagovaranje zajedništva u 

djelatnosti ostvarenih u prethodnoj godini, kako relativno kratkom vremenu ne mogu ostati 

slijedi: nezamijećeni i bez uspjeha, odnosno društvenog 

vrednovanja zasluga u području zaštite očuvanja 

a) Plaketa Brodsko-posavske županije kulturne baštine od značaja za Županiju i šire. 

dodjeljuje se pravnim osobama: . 

2. Ivanu Lekiću,  nastavniku glazbenog 

1. Obiteljskoj tvrtki Clarum d.o.o. Nova odgoja, osnivaču i dirigentu KUD  „Tamburica“ 

Gradiška, za iznimno dobre poslovne rezultate, Staro Petrovo Selo, za iznimno vrijedan doprinos u 

povećanje izvoza, ukupne dobiti, investicije, tvrtka glazbenom odgoju mladih u školi i izvanškolskim 

čime doprinosi ukupnom gospodarskom razvoju aktivnostima, te za postignuća u prethodnoj godini s  

Županije. KUD-om „Tamburica“. 

2. Obrtu Ergo, proizvodnja klamerica i 3. Sandi Liviji Maduna iz Slavonskog Broda, 

kartonske ambalaže, Lužani, vlasnika Zvonimira sportašici Taekwon-doa, za postignute rezultate u 

Ergovića, prvoj hrvatskoj tvornici klamerica, za ovoj sportskoj disciplini u 2010. i za ostvaren uspjeh  

dobre poslovne rezultate u prethodnoj godini, te za na svjetskom prvenstvu u Cheongyu, Južna Koreja na 

kapitalna ulaganja u nove proizvodnje, odnosno u kojem osvaja prvenstvo (1. mjesto) i peto mjesto u 

širenje  proizvodnje na tiskanje i transportnu specijalnoj  tehnici. 

ambalažu, što ovaj obrt pozicionira u skupinu 

ravnopravnih  konkurentna na europskom tržištu. 4. Mati Opačku, Slavonski Brod, voditelju 

šahovske sekcije HVIDR-e,  za nesebično zalaganje 

3. Farmi Jozić, uzgoju peradi, vl. Mare Jozić, za bavljenje športom osoba s invaliditetom, osobito 

Slavonski Kobaš, za postignuće u razvoju i invalida Domovinskog rata, ne samo šahom kojeg je 

unapređenju proizvodnje, koju osuvremenjava putem zaljubljenik, nego i svim drugim športovima i na taj 

ulaganja u modernizaciju i proširenje proizvodnje, način skrbi o braniteljskoj populaciji i njihovoj 

tako da je u prethodnoj godini ostvaren izniman društvenoj uključenosti u športska i druga događanja 

rezultat  isporuke od 750 tona brojlera po turnusu ili općine i Županije. 

godišnje 750 tona pilećeg mesa. Ovi proizvodni 

rezultati svrstali su farmu Jozić u skupinu najvećih 5. Željku Gavranu, Donji Andrijevci, 

privatnih farmi u Republici Hrvatskoj. zaposleniku "Specijalnih vozila ĐĐ" i hrvatskom 

branitelju, za iznimno zalaganje u rješavanju 

4. Poljoprivrednom obrtu „Misar“ uzgoju gospodarske situacije i očuvanju proizvodnje 

povrća, žitarica, stoke i industrijskog bilja,  vl.  metalske industrije, a osobito očuvanju radnih mjesta 

Zvonka Lovića Misara, Bicko Selo, za iznimne u grupacijama ĐĐ tijekom 2010. 

rezultate u proizvodnji ratarsko-industrijskih kultura 

u prethodnoj godini i usvajanje novih proizvodnji u 

području ekološke proizvodnje. 
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Članak 3. - akti  župana:

Uručivanje priznanja obavit će se na svečanoj 33.

sjednici Županijske skupštine u prigodi  obilježavanja 

Dana Brodsko-posavske županije. 

Na  temelju članka 35. Zakona o ustanovama 

("Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), 

Članak 4. članka 9. Statuta Zavoda za prostorno ureðenje 

("Slu?beni vjesnik Brodsko-posavske ?upanije" br. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 4/08) i članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije 

donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 

Brodsko-posavske županije“. 10/09 i 19/10) župan Brodsko-posavske županije 

donosi

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE RJEŠENJE

Klasa:061-01/11-01/4 o razrješenju dužnosti člana Upravnog vijeća 

Urbroj:2178/1-01-11-1 Zavoda za prostorno ureðenje Brodsko-posavske 

Slavonski Brod, 8. travnja 2011. ?upanije i imenovanje drugog člana

Predsjednik I.

Županijske skupštine 

Zdravko Sočković, v.r. Danijel Marušić, dr.vet.med, župan Brodsko-

posavske županije, razrješuje se dužnosti člana i 

predsjednika Upravnog vijeća Zavoda za prostorno 

ureðenje Brodsko-posavske ?upanije na vlastiti 

zahtjev.

II.

Miroslav Čupić,dipl.ing., imenuje se za 

predsjednika Upravnog vijeća Zavoda za prostorno 

ureðenje Brodsko-posavske ?upanije.

III.

Ovo Rje?enje stupa na snagu danom 

dono?enja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije".

Klasa : 023-01/11-01/83

Urbroj: 2178/1-11-01/11-1

Slavonski Brod, 1. travnja 2011.

Župan

Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

Broj:  3Strana:  308 »SLUŽBENI  VJESNIK«



34. razvoj i europske integracije.

Na temelju članka 38. Zakona o izvršavanju Članak  4.

državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. 

godinu ("Narodne novine" broj 140/10) i članka 11. Korisnik  pomoći  može  biti ona jedinica  

Odluke o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske lokalne  samouprave  koja nije  izravni  korisnik  

županije za 2011. godinu ("Službeni vjesnik Brodsko- pomoći  temeljem  članka  38.  Zakona  o  izvršavanju  

posavske županije" br. 24/10) župan Brodsko- Državnog  proračuna  Republike  Hrvatske  za  2011.  

posavske županije donio je godinu  ("Narodne  novine"  broj  140/10)  i  u  kojoj  

je  ostvaren  prihod  po  stanovniku  niži  od  75%  

ODLUKU županijskog  prosjeka.

o raspodjeli sredstava za tekuće pomoći za 

ulaganje u razvojne programe na području Članak  5.

općina i gradova Brodsko-posavske županije 

za 2011. godinu Kriteriji  za  izračun  i  raspodjelu  pomoći  iz  

članka  2.  ove  Odluke  su:

Članak 1. - broj  stanovnika  prema  popisu  iz  2001.  

godine,

Ovom Odlukom propisuju se kriteriji za - prosjek  prihoda  po  stanovniku  na  razini  

raspodjelu dijela pomoći Državnog proračuna Županije  (županijski  prosjek)  i  prihodi 

Republike Hrvatske za 2011. godinu za tekuće pomoći jedinice  lokalne  samouprave  po  

za ulaganja u razvojne programe na području općina i stanovniku  općine/grada,

gradova Brodsko-posavske županije za 2011. godinu. - površina  jedinice  lokalne  samouprave,

- stupanj  komunalne  izgraðenosti  jedinice  

lokalne  samouprave  prema  standardima  

Članak 2. komunalne  opremljenosti.

Brodsko-posavskoj županiji je za 2011. Prihodi  u  smislu  ovog  članka  

godinu u razdjelu 025-Ministarstvo financija podrazumijevaju  ukupne  prihode  ostvarene  u  

planirana pomoć u iznosu od 8.470.075,00 kuna, od 2009.  godini  umanjenje  za  potpore  izravnanja,  

čega se 75% rasporeðuje općinama i gradovima, a pomoći  i  donacije  (odjeljak  6118  i  skupina  63  i  

preostalih 25% koristi Brodsko-posavske županija. podskupina  663  računskog  plana).

Članak 3. Članak  6.

Sredstva Proračuna Brodsko-posavske Sredstva  iz  članka  2.  ove  Odluke  

županije za 2011. godinu za ulaganja u razvojne dodjeljivat  će  se  za  sljedeće  namjene:

programe na području općina i gradova Brodsko-

posavske županije osigurana su u razdjelu 3-Upravni - izrada  prostornih  planova,

odjel za gospodarstvo, 4-Upravni odjel za - geodetska  izmjera  zemljišta,

poljoprivredu, 5-Upravni odjel za komunalno - izrada  projekata  navodnjavanja,

gospodarstvo i zaštitu okoliša i 6-Upravni odjel za - izrada  glavnih  i  izvedbenih  projekata  za  

obrazovanje, šport i kulturu i 7-Upravni odjel za ulaganja  u  izgradnju  poduzetničkih  zona,  
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izgradnja  komunalne  infrastrukture  (npr. Članak  9.

vodovod,  kanalizacija,  ceste,  ulice,  

vodotoci  i  sl.),  ureðenje  i  za?titu  okoli?a,  Ukoliko  Županija  utvrdi  da  su  dodijeljena  

m o d e r n i z a c i j u  i  r e k o n s t r u k c i j u   sredstva  nenamjenski  korištena,  obustavit  će  

nerazvrstanih  cesta, doznaku  pomoći  i  zahtijevati  povrat  ranije  

- izradu  digitalnih  i  topografskih  karata, doznačenih  sredstava  u  Županijski  proračun.

- za  učešće  u  financiranju  projekata  

komunalne  infrastrukture,

- sufinanciranje  projekata  koji  se  financiraju  Članak  10.

iz  predpristupnih  fondova  Europske  unije,

- izgradnja  školskih  športskih  dvorana,  Za  provedbu  ove  Odluke  zadužuju  se  

vrtića  i  drugih  kapitalnih  projekata  od  upravni  odjeli  iz  članka  1.  ove  Odluke  i  Upravni  

interesa  jedinice  lokalne  samouprave. odjel  za  Proračun  i  financije  Brodsko-posavske  

županije".

Članak  7.

Članak  11.

Brodsko-posavska  županija  će  u  pravilu  

korisnicima  izravno  doznačavati  sredstva  za  Ova  Odluka  objavit  će  se  u  "Službenom 

razvojne  programe  iz  članka  1.  ove  Odluke,  a  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

općine  i  gradovi  korisnici  tekuće  pomoći,  

obvezuju  se  doznačena  sredstva  koristiti  Klasa  :  023-01/11-01/150

namjenski  i  izvještavati  Županiju  svaka  3  mjeseca  Urbroj:  2178/1-11-01-11-1

o  načinu  korištenja  tekuće  pomoći. Slavonski  Brod, 30. ožujka  2011.

Župan

Članak  8. Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.

Općine  i  gradovi  kao  investitori  razvojnih  

programa  dužni  su  s  Brodsko-posavskom  

županijom  potpisati  Sporazum  (Ugovor)  o  

sufinanciranju,  te  nadležnom  upravnom  odjelu  

dostaviti  dokaze  o  završetku  izgradnje  

sufinanciranog  projekta  (Zapisnik  o  primopredaji,  

Zapisnik  o  tehničkom  pregledu  ili  Uporabnu  

dozvolu  ili  Zaključenu  situaciju - ovisno  o  vrsti  

sufinanciranog  projekta).

Broj:  3Strana:  310 »SLUŽBENI  VJESNIK«



13. 2010. g.  izvršeni  su  u  ukupnom  iznosu  od  

10.824.617,51 kn.

Na  temelju  članka  108.,  109.  i  110.  

Zakona  o  proračunu  ("NN"  87/08)  i  članka  32.  III

Statuta  općine  Garčin  ("Službeni vjesnik  Brodsko-

posavske  županije"  broj  9/09),  Općinsko  vijeće  Razlika  između  ukupno  ostvarenih  prihoda  

općine  Garčin  na  svojoj  12.  sjednici  održanoj  21.  i  primitaka  i  izvršenih  rashoda  i  izdataka  čini  

ožujka  2011.  godine,  donijelo  je manjak  prihoda  i  primitaka:

GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ Ostvareni  prihodi  i  primci 10.714.263,45 kn

Izvršeni  rashodi  i  izdaci 10.824.617,51 kn

o  izvršenju  Proračuna  općine  Garčin _________________________________________

za  razdoblje  od  1.  siječnja-31. prosinca Manjak  prihoda  i  primitaka   110.354,06 kn

2010. godine

IV

OPĆI  DIO

Stanje  žiro-računa  na  dan  1. 1. 2010. g.  

I iznosilo  je  11,495,07 kn,  a  na  dan  31. 12. 2010. g. 

254.767,80 kn.

Godišnjim  obračunom  Proračuna  općine  Stanje  blagajne  na  dan  31. 12. 2010. g.  

Garčin  utvrđeni  su  ostvareni  prihodi  i  primici  u  iznosi  0,00 kn.

iznosu  od  10.714.263,45 kn.

V

II

Općina  Garčin  nije  primala  niti  davala  

Rashodi  utvrđeni  pozicijama  Proračuna  za  zajmove.

OPĆINA  GARČIN
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VI IX

Tekuća  pričuva  planirana  Proračunom  za  Izvršenje  Proračuna  po  proračunskim  

2010. g.  u  iznosu  od  10.000,00 kn  nije  potrošena. stavkama  vidljivo je  iz  priložene  tabele - Izvještaj  o  

izvršenju  općeg  dijela  Proračuna  općine  Garčin  za  

razdoblje  od  1.  siječnja - 31. prosinca  2010. g.

VI

Stanje  potraživanja  općine  Garčin  na  dan  POSEBNI  DIO

31. 12. 2010. g.  u  ukupnom  iznosu  od  2.796.612,86 

kn  odnosi  se  na  potraživanja  za: X

- porez  na  kuće  za  odmor  11.549,13 kn Posebni  dio  polugodišnjeg  izvještaja  

- porez  na  potrošnju  91.617,64 kn sadrži  rashode  i  izdatke  izvršene  po  korisnicima  i  

- porez  na  reklame  8.019,38 kn nositeljima  sredstava  po  osnovnim  i  potanjim  

- porez  na  tvrtku  190.772,65 kn namjenama.

- kamate  260.164,14 kn

- spomenička  renta  9.052,77 kn

- plinska  mreža  1.190.750,10 kn XI

- koncesija  za  dimnjačarska  usluge 

2.154,24 kn Polugodišnji  izvještaj  zajedno  s  

- doprinosi  za šume  24.138,13 kn izvještajem  o  izvršenju  općeg  dijela  Proračuna  

- najam  poslovnog  prostora  102.965,94 kn općine  Garčin  bit  će  objavljen  u  "Službenom 

- zakup  poljoprivrednog  zemljišta vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

54.939,79 kn

- najam  javne  općinske  površine OPĆINSKO  VIJEĆE

136,00 kn OPĆINE  GARČIN

- komunalni  doprinos  67.311,76 kn

- komunalna  naknada  451.959,03 kn Klasa:  021-01/11-01/128

- grijanje  21.464,34 kn Urbroj: 2178/06-11-01-01

- plinska  mreža-građani  59.897,10 kn Garčin,  21. ožujka  2011. god.

- zemljište  221.927,29 kn

- koncesija  za  odvoz  smeća  21.519,10 kn Predsjednik

- koncesija - groblje  5.000,00 kn Općinskog  vijeća

- stanovi  774,33 kn Mato  Jerković, v.r.

- uredska  oprema  500,00 kn

VIII

Stanje  nepodmirenih  obveza  u  iznosu  od  

2.428.949,50 kn  odnosi  se  na  nepodmirene  račune  

dobavljačima.
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14. II

Usvaja  se  Izvješće  Komisije  za  popis  

Na  temelju  članka  32.  Statuta  općine  dugotrajne  imovine,  sitnog  inventara,  novčanih  

Garčin  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  sredstava,  te  obveza  i  potraživanja  općine  Garčin  

županije"  broj  9/09),  Općinsko  vijeće  općine  sa  stanjem  31. 12. 2010. g.

Garčin  na  11.  sjednici  održanoj  22.  veljače  2011. 

g,  donosi

III

ODLUKU

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

o  usvajanju  Izvješća  Komisije  za  popis  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom v jesniku  

dugotrajne  imovine,  sitnog  inventara,  novčanih  Brodsko-posavske  županije".

sredstava,  te  obveza  i  potraživanja  općine  

Garčin  sa  stanjem  31. 12. 2010. g. OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  GARČIN

I Klasa  :  021-01/11-01/118

Urbroj:  2178/06-11-01-2

Općinsko  vijeće  općine  Garčin  donijelo  je  Garčin,  22.  veljače  2011. g.

Odluku  o  usvajanju  Izvješća  Komisije  za  popis  

dugotrajne  imovine,  sitnog  inventara,  novčanih  Predsjednik

sredstava,  te  obveza  i  potraživanja  općine  Garčin  Općinskog  vijeća

sa  stanjem  31. 12. 2010. g. Mato  Jerković, v.r.

Broj:  3Strana:  332 »SLUŽBENI  VJESNIK«



6. II.

Ovaj  Zaključak  će  se  objaviti  u  

Temeljem  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  i  "Službenom vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  

novine"  broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08  OPĆINSKO  VIJEĆE

i  36/09),  te  članka  30.  Statuta  općine  Gornja  Vrba  OPĆINE  GORNJA  VRBA

("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  

09/09),  Općinsko  vijeće  općine  Gornja  Vrba  na  Klasa  :  023-01/11-01/8

svojoj  14.  sjednici  održanoj  24. 3. 2011.  godine,  Urbroj: 2178/28-02-11-2

donijelo  je Gornja  Vrba, 25. ožujka 2011.

ZAKLJUČAK  Predsjednik

Općinskog  vijeća

o  usvajanju  Izvješća  o  radu  načelnika  općine Josip  Marunica, v.r.

I.

Usvaja  se  Izvješće  o  radu  načelnika  

općine  Gornja  Vrba  za  razdoblje  od  1.  srpnja  

2010. do  31.  prosinca 2010.  godine.

OPĆINA
GORNJA  VRBA
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7. IV.

Ova Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a objavit  će  se  u  "Službenom vjesniku  

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  Brodsko-posavske  županije".

novine"  broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08  

i  36/09),  čl.  13.  Zakona  o  javnoj  nabavi  (NN  br. OPĆINSKO  VIJEĆE

110/07,  125/08)  i  članka  30.  Statuta  općine  OPĆINE  GORNJA  VRBA

Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

županije"  br.  09/09),  Općinsko  vijeće  općine  Klasa  :  404-01/11-01/4

Gornja  Vrba  na  svojoj  14.  sjednici  održanoj  24. 3. Urbroj: 2178/28-02-11/1

2011.  godine,  donijelo  je Gornja  Vrba, 24. ožujka 2011.

ODLUKU Predsjednik

Općinskog  vijeća

o  davanju  suglasnosti  za  pokretanje  postupka  Josip  Marunica, v.r.

javne  nabave  za  nabavu  električne  energije

I.

Na  temelju  čl.  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  daje  se  8.

suglasnost  za  pokretanje  postupka  javne  nabave  za  

nabavu  električne  energije  za  općinu  Gornja  Vrba,  

planirane  u  Proračunu  općine  Gornja  Vrba  za  Temeljem  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  i  

2011.  godinu. područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  

novine"  broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08  

i  36/09),  čl.  13.  Zakona  o  javnoj  nabavi  (NN  br. 

II. 110/07,  125/08)  i  članka  30.  Statuta  općine  

Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

Planirana  vrijednost  nabave  je  200.000,00 županije"  br.  09/09),  Općinsko  vijeće  općine  

kuna. Gornja  Vrba  na  svojoj  14.  sjednici  održanoj  24. 3. 

2011.  godine,  donijelo  je

III. ODLUKU

Temeljem  čl. 13.  Zakona  o  javnoj  nabavi  o  davanju  suglasnosti  za  pokretanje  postupka  

Odluku  o  početku  postupka  donosi  općinski  javne  nabave  za  izgradnju  ceste  br. 1 - 

načelnik  općine  Gornja  Vrba,  koji  se  na  temelju  Sjeverna  gospodarska  zona

provedenog  postupka  javne  nabave,  ovlašćuje  na  

sklapanje  i  potpisivanje  ugovora  o  nabavi  

električne  energije  za  općinu  Gornja  Vrba. I.

Na  temelju  čl.  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  daje  se  

suglasnost  za  pokretanje  postupka  javne  nabave  za  

Temeljem  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  i  
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izgradnju  ceste  br. 1 - Sjeverna  gospodaska  zona,  9.

planirane  u  Proračunu  općine  Gornja  Vrba  za  

2011.  godinu. 

Temeljem  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  i  

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  

II. novine"  broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08  

i  36/09),  čl.  13.  Zakona  o  javnoj  nabavi  (NN  br. 

Planirana  vrijednost  nabave  800.000,00 110/07,  125/08)  i  članka  30.  Statuta  općine  

kuna. Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

županije"  br.  09/09),  Općinsko  vijeće  općine  

Gornja  Vrba  na  svojoj  14.  sjednici  održanoj  24. 3. 

III. 2011.  godine,  donijelo  je

Temeljem  čl. 13.  Zakona  o  javnoj  nabavi  ODLUKU

Odluku  o  početku  postupka  donosi  općinski  

načelnik  općine  Gornja  Vrba,  koji  se  na  temelju  o  davanju  suglasnosti  za  pokretanje  postupka  

provedenog  postupka  javne  nabave,  ovlašćuje  na  javne  nabave  za  izgradnju  mrtvačnice  i  

sklapanje  i  potpisivanje  ugovora  o  izgradnji  ceste  pristupne  ceste  u  Gornjoj  Vrbi

br. 1 - Sjeverna  gospodarska  zona.

I.

IV.

Na  temelju  čl.  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  

Ova Odluka  stupa  na  snagu  danom  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  daje  se  

donošenja,  a objavit  će  se  u  "Službenom vjesniku  suglasnosti  za  pokretanje  postupka  javne  nabave  

Brodsko-posavske  županije". za  izgradnju  mrtvačnice  i  pristupne  ceste  u  

Gornjoj  Vrbi,  planirane  u  Proračunu  općine  

OPĆINSKO  VIJEĆE Gornja  Vrba  za  2011.  godinu.

OPĆINE  GORNJA  VRBA

Klasa  :  404-01/11-01/5 II.

Urbroj: 2178/28-02-11/1

Gornja  Vrba, 25. ožujka 2011. Planirana  vrijednost  nabave  400.000,00 

kuna.

Predsjednik

Općinskog  vijeća

Josip  Marunica, v.r. III.

Temeljem  čl. 13.  Zakona  o  javnoj  nabavi  

Odluku  o  početku  postupka  donosi  općinski  

načelnik  općine  Gornja  Vrba,  koji  se  na  temelju  

provedenog  postupka  javne  nabave,  ovlašćuje  na  

sklapanje  i  potpisivanje  ugovora  o  izgradnji  

mrtvačnice  i  pristupne  ceste  u  Gornjoj  Vrbi.
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IV. za  izgradnju  mrtvačnice  u  Donjoj  Vrbi,  planirane  

u  Proračunu  općine  Gornja  Vrba  za  2011.  godinu. 

Ova Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a objavit  će  se  u  "Službenom vjesniku  

Brodsko-posavske  županije". II.

OPĆINSKO  VIJEĆE Planirana  vrijednost  nabave  400.000,00 

OPĆINE  GORNJA  VRBA kuna.

Klasa  :  404-01/11-01/7

Urbroj: 2178/28-02-11/1 III.

Gornja  Vrba, 25. ožujka 2011.

Temeljem  čl. 13.  Zakona  o  javnoj  nabavi  

Predsjednik Odluku  o  početku  postupka  donosi  općinski  

Općinskog  vijeća načelnik  općine  Gornja  Vrba,  koji  se  na  temelju  

Josip  Marunica, v.r. provedenog  postupka  javne  nabave,  ovlašćuje  na  

sklapanje  i  potpisivanje  ugovora  o  izgradnji  

mrtvačnice  u  Donjoj  Vrbi.

IV.

10. Ova Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a objavit  će  se  u  "Službenom vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".

Temeljem  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  i  

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  OPĆINSKO  VIJEĆE

novine"  broj  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08  OPĆINE  GORNJA  VRBA

i  36/09),  čl.  13.  Zakona  o  javnoj  nabavi  (NN  br. 

110/07,  125/08)  i  članka  30.  Statuta  općine  Klasa  :  404-01/11-01/6

Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Urbroj: 2178/28-02-11/1

županije"  br.  09/09),  Općinsko  vijeće  općine  Gornja  Vrba, 24. ožujka 2011.

Gornja  Vrba  na  svojoj  14.  sjednici  održanoj  24. 3. 

2011.  godine,  donijelo  je Predsjednik

Općinskog  vijeća

ODLUKU Josip  Marunica, v.r.

o  davanju  suglasnosti  za  pokretanje  postupka  

javne  nabave  za  izgradnju  mrtvačnice  u  

Donjoj  Vrbi

I.

Na  temelju  čl.  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  daje  se  

suglasnosti  za  pokretanje  postupka  javne  nabave  
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11. 12.

Na  temelju  članka  30.  stavak  5.  Zakona  o  Na  temelju  članka  30.  stavak  5.  Zakona  o  

komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  novine"  broj  komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  novine"  broj  

26/03,  82/04,  178/04.  i  38/09),  članka  30.  Statuta  26/03,  82/04,  178/04.  i  38/09),  članka  30.  Statuta  

općine  Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- općine  Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-

posavske  županije"  br.  09/09),  Općinsko  vijeće  posavske  županije"  br.  09/09),  Općinsko  vijeće  

općine  Gornja  Vrba  na  svojoj  14.  sjednici  općine  Gornja  Vrba  na  svojoj  14.  sjednici  

održanoj  24. 3. 2011.  godine,  donijelo  je održanoj  24. 3. 2011.  godine,  donijelo  je

ODLUKU ODLUKU

o  usvajanju  Izvješća  o  izvršenju  Programa  o  usvajanju  Izvješća  o  izvršenju  Programa 

gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne  održavanju  objekata  i  uređaja  komunalne  

infrastrukture  za  2010.  godinu infrastrukture  za  2010.  godinu

I. I.

Usvaja  se  Izvješće  o  izvršenju  Programa  Usvaja  se  Izvješće  o  izvršenju  Programa  

gradnje  objekata  i  uređaja  komunalne  održavanja objekata  i  uređaja  komunalne  

infrastrukture  u  općini  Gornja  Vrba  za  2010.  infrastrukture  u  općini  Gornja  Vrba  za  2010.  

godinu,  koje  je  podnio  općinski  načelnik. godinu,  koje  je  podnio  općinski  načelnik.

II. II.

Izvješće  iz  točke  I.  sastavni je  dio  ove  Izvješće  iz  točke  I.  sastavni je  dio  ove  

Odluke. Odluke.

III. III.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  

od  objavljivanja  u  "Službenom v jesniku  Brodsko- od  objavljivanja  u  "Službenom v jesniku  Brodsko-

posavske  županije". posavske  županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  GORNJA  VRBA OPĆINE  GORNJA  VRBA

Klasa  :  363-02/11-01/4 Klasa  :  363-02/11-01/5

Urbroj: 2178/28-02-11/2 Urbroj: 2178/28-02-11/2

Gornja  Vrba, 25. ožujka 2011. Gornja  Vrba, 25. ožujka 2011.

Predsjednik Predsjednik

Općinskog  vijeća Općinskog  vijeća

Josip  Marunica, v.r. Josip  Marunica, v.r.
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13. Članak  5.

Ovlašteni  predstavnici  naručitelja:

Na  temelju  članka  13.  Zakona  o  javnoj  

nabavi  ("Narodne  novine"  br.  110/07,  125/08)  i  - Dragan  Vuleta,  član

članka  44.  Statuta  općine  Gornja  Vrba  ("Službeni  - Marica  Pavlović,  član

vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br. 9/09),  - Slavko  Popić,  član

općinski  načelnik  donosi

Zadaci  ovlaštenih  predstavnika  naručitelja:  

ODLUKU koordiniraju  pripremu  i  provođenje  postupka  javne  

nabave,  javno  otvaranje  ponuda,  sudjeluju  u  

o  početku  postupka  javne  nabave  električne  pregledu  i  ocjeni  ponuda,  te  ostali  poslovi  u  vezi  

energije  za  2011.  godinu s  postupkom  javne  nabave.

Ovlašteni  predstavnici  naručitelja  za  svoj  

Članak  1. rad  odgovaraju  odgovornoj  osobi.

Javni  naručitelj:  Općina  Gornja  Vrba,  

Braće  Radić  1,  Gornja  Vrba,  MB:25410841,  Članak  6.

OIB:57288773562  pristupa  postupku  javne  nabave  

roba - električne  energije  za  2011.  godinu. Odgovorna  osoba  je  općinski  načelnik  

Niko  Pavić.

Članak  2.

Članak  7.

Procijenjena  vrijednost  nabave  iznosi  

162.601,00 kn.  Evidencijski  broj  nabave:  33-11. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".

Članak  3.

OPĆINSKI  NAČELNIK

Izvor-način  planiranja  sredstava:  sredstva  OPĆINE  GORNJA  VRBA

su  planirana  u  Općinskom  proračunu.

Klasa  :  404-01/11-01/4

Urbroj:  2178/28-1-11-2

Članak  4. Gornja  Vrba,  25. ožujka 2011.  godine

Način  provedbe  postupka  javne  nabave:  Općinski  načelnik

Otvoreni  postupak  javne  nabave,  sukladno  Zakonu  Niko  Pavić, ing.str., v.r.

o  javnoj  nabavi.
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6. Članak  3.

Tijekom  2011. g.  planira  se  prijem  u  

Na  temelju  članka  10.  Zakona  o  službu  na  neodređeno  vrijeme  za  sljedeće  radno  

službenicima  i  namještenicima  u  lokalnoj  i  mjesto:

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  

novine"  broj  86/08)  i  članka  47.  Statuta  općine  - Komunalni  redar - 1  izvršitelj

Oprisavci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

županije"  br.  11/2009),  a  u  skladu  s  Proračunom  

općine  Oprisavci  za  2011.  godinu  ("Službeni  Članak  4.

vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  27/2010),  

načelnik  općine  Oprisavci  25.  siječnja  2011. Sastavni  dio  Plana  prijema  u  službu  u  

godine  donosi općinu  Oprisavci  je  Tabela  koja  prikazuje  stvarno  

stanje  popunjenosti  radnih  mjesta,  potreban  broj  

PLAN službenika,  namještenika  na  neodređeno  vrijeme  

za  2011. g.  i  potreban  broj  vježbenika  za  2011. g.

prijema  u  službu  u  općinu  Oprisavci

Članak  5.

Članak  1.

Ovaj  Plan  stupa  na  snagu  danom  

Sukladno  Pravilniku  o  unutarnjem  redu donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Jedinstvenog  upravnog  odjela  općine  Oprisavci  u  Brodsko-posavske  županije".

Jedinstvenom  upravnom  odjelu  je  predviđeno  

ukupno  4  radna  mjesta. Klasa :  112-01/11-02/1

Urbroj:  2178/11-01/11-1

Oprisavci,  25.  siječnja  2011. g.

Članak  2.

Načelnik

Na  dan  25.  siječnja  2011.  godine  utvrđuje Antun  Jovičić, v.r.

se  da  su  nepopunjena  sljedeća radnja  mjesta:

- Pročelnik  Jedinstvenog  upravnog  odjela

- Komunalni  redar - 1  radno  mjesto

OPĆINA  OPRISAVCI
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2. III

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i 

Na temelju članka 108., 109. i 110. Zakona o primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje manjak  

proračunu («Narodne novine» br. 87/08.) i članka 33. prihoda i primitaka

Statuta općine Podcrkavlje (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije br. 22/05. i 9/09.), Ostvareni prihodi i primici 3.361.328  kn

Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 18. Izvršeni rashodi i izdaci 3.407.564  kn

sjednici održanoj 11. ožujka  2011. godine donijelo je _________________________________________

Manjak prihoda i primitaka  46.236  kn

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje IV

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

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na 

dan 1.1. 2010.  bilo je 1.266.678,70 kn, a na dan 31.12. 

OPĆI DIO 2010.  iznosilo je 1.152.473,19  kn.

I

V

U Proračunu općine Podcrkavlje u razdoblju 

od 1.1. do 31.12. 2010. godine ostvareno je  3.361.328  Tekuća pričuva planirana Proračunom za 

kn prihoda. 2010. g. u iznosu od 5.000 kn nije se koristila.

II VI

Općina Podcrkavlje nije primala niti davala 

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u zajmove.

navedenom razdoblju iznosili su 3.407.564  kn.

OPĆINA  PODCRKAVLJE
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VII POSEBNI DIO

Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca IX

2010. g. iznose 1.329.316,35 kn, a odnose se na:

- potraživanja za poreze 276.505,35 kn Posebni dio godišnjeg izvještaja općine 

- potraživanja za priključenje Podcrkavlje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 

na vodovodnu mrežu   9.112,00 kn 2010. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po 

- potraživanja za komunalni korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i 

doprinos   24.904,01 kn posebnim namjenama.

- potraživanja za komunalnu 

naknadu 892.829,35 kn

- doprinos za šume  2.272,10  kn

- potraživanja za prodano X

zemljište   115.413,30  kn

- potraživanja od Vodovoda, Godišnji obračun Proračuna općine 

Sl. Brod  6.947,08  kn Podcrkavlje zajedno s Usporednim pregledom 

(pokretanje ispravnih postupaka) planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i 

- potraživanja od PZ „Podcrkavlje“ izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku 

(najam posl.prostora, troš. Brodsko-posavske županije».

el. en., telef., vode)   1.333,16  kn

OPĆINSKO VIJEĆE

UKUPNO POTRAŽIVANJA 1.329.316,35 kn OPĆINE PODCRKAVLJE

Klasa: 400-08/11-01/1

VIII Urbroj: 2178/13-01-11-1 

Podcrkavlje,  11. 3.  2011.

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31. 

prosinca 2010. u ukupnom iznosu od 101.461,96 kn PREDSJEDNIK

odnosi se na obveze za zaposlene (plaće 12/10) u OPĆINSKOG VIJEĆA

iznosu  65.018,05 kn, obveze za troškove službenih Mijo Kladarić, dipl. iur., v.r.

putovanja 12/10 u iznosu od 4.705,22 kn, te obveze za 

naknadu štete fizičkim i pravnim osobama koje 

nastale elementarnom nepogodom (svibanj/lipanj 

2010.) u iznosu od 31.738,69 kn.
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1. primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam 

manjak  prihoda:

Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu Ostvareni prihodi i primici  5.981.987,54  Kn

(N.N.87/08), Općinsko vijeće općine Sibinj je na 11. Izvršeni rashodi i izdaci  6.939.570,45  Kn

sjednici održanoj 17. 2011. g. donijelo Manjak  prihoda u razdoblju 

1.1.-31.12.2010.g.  - 957.582,91 Kn

GODIŠNJI OBRAČUN  

Proračuna općine Sibinj za razdoblje Ukupni manjak prihoda i primitaka iznosi:

1.1.-31.12.2010.g.

Manjak  prihoda preneseni 

(nakon preraspodjele rezultata) iz 2009.g

OPĆI DIO 4.916.939,07 Kn

Manjak prihoda u razdoblju 

I 1.1.-31.12.2010.g  957.582,91 Kn

Ukupni manjak prihoda 5.874.521,98 Kn

Godišnjim obračunom Proračuna općine 

Sibinj za  razdoblje 1.1.-31.12.2010. godine utvrđeni 

su ostvareni prihodi i primici u iznosu od  IV

5.981.987,54 Kn.

Stanje žiro-računa na dan 1. 1. 2010. godine 

bilo je 145.625,58 Kn, a na dan 31. 12. 2010. godine 

II 154.734,12 Kn.

Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama 

Proračuna za 1.1.-31.12.2010. godine izvršeni su u V

ukupnom iznosu od 6.939.570,45 Kn.

Stanje blagajne na dan 1. 1. 2010.godine bilo 

je 0,00 Kn, a na dan 31. 12. 2010. godine bilo je  0,00 

III kn.

Razlika između ostvarenih prihoda i 

OPĆINA  SIBINJ
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VI - za jamčevine 2010  546.153,88  Kn

- za štete od poplave  101.403,29  Kn

Pozicija Nepredviđeni rashodi do visine proračunske - ost.nespom.obveze  25,83 Kn

pričuve u ovom razdoblju nije korištena - štete od elem.nepogode (dug) 21.612,16 Kn

  Nepodmirene obveze prema dobavljačima 

VII (popis u privitku) na dan 31. 12. 2010. godine iznosile 

su  5.426.874,37 Kn.

Stanje potraživanja na dan 31.12.2010.g.:

Potraž. za dane koncesije (odvoz smeća, groblje, IX

dimnjačar)  30.000,00 Kn

- potraživanja za općinske Izvršenje Proračuna po proračunskim 

poreze 285.194,11 Kn  stavkama vidljivo je iz priloženih podataka 

-  potraživanja za šumski doprinos  Rekapitulacije usporednog pregleda planiranih i 

 743,72 Kn ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka 

- potraživanja za stanove Proračuna općine Sibinj za razdoblje 1.1. do 

(grad Slavonski Brod)  701,44 Kn 31.12.2010.g.

- potraživanja za komunalnu 

naknadu  1.923,445,38 Kn

- potraživanja za komunalni POSEBNI DIO

doprinos   238.358,86 Kn

- potraživanja za X

stanarine    4.116,71 Kn

- potraž.za zakup polj. Posebni dio Proračuna općine Sibinj sadrži 

zemljišta u vlasništvu RH  271.161,17 Kn rashode izvršene po korisnicima i nositeljima 

-  potraživanje po osnovi sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.

prodaje poljop.zemljišta 125.267,50 Kn

- potraživanja za najam poslovnog prostora 

(prema izlaznim fakturama) s kojima je  XI

sastavni dio i potraživanje od najmoprimaca 

za grijanje i telefonske troškove: Godišnji obračun Proračuna, zajedno s 

-  Ljekarna Poljak-Radnić 2.964,99 (300,00- usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 

grijanje+2.664,99-najam) prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka bit će 

-  «Slatka tajna» Slobodnica  12.726,00 objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

- «Galeb» Gromačnik    30.593,80 županije».

- «Dora» Gromačnik   8.050,00

OPĆINA SIBINJ

OPĆINSKO VIJEĆE

VIII

Klasa: 400-01/11-01/14

Ur.broj: 2178/08-01-11-1

1. Stanje nepodmirenih obveza na dan Sibinj, 17. ožujka 2011.g.

31.12.2010.g., u ukupnom iznosu 6.146.455,02  Kn, 

odnose se na: POTPREDSJEDNIK 

Ostale nespomenute obveze: OPĆINSKOG VIJEĆA

- za jamčevine 50.385,49 Kn Tihomir Čengić, v.r.
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2. OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  SIBINJ

Na  temelju  članka  14.  Uredbe  o  Klasa  :  021-05/11-01/1

računovodstvu  proračuna  (NN  br. 96/94,  108/96,  Urbroj:  2178/08-01-11-3

119/01,  74/02),  te  članka  15.  i  16.  Pravilnika  o  Sibinj,  17.  ožujka  2011. g.

proračunskom  računovodstvu  i  računskom  planu  

("NN"  119/01,  74/02,  3/04)  i  članka  29.  Statuta  Potpredsjednik

općine  Sibinj  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Općinskog  vijeća

posavske  županije"  br. 12/09),  Općinsko  vijeće  Tihomir  Čengić, v.r.

općine  Sibinj  na  svojoj  11.  sjednici,  održanoj  17.  

ožujka  2011.  godine,  donijelo  je

ODLUKU

o  usvajanju  Izvješća  Inventurnog  povjerenstva  3.

o  popisu  imovine  općine  Sibinj  sa  stanjem  na  

dan  31. 12. 2010.  godine

Članak  1.

Usvaja  se  Izvješće  Inventurnog  

povjerenstva  o  izvršenom  popisu  imovine  općine  

Sibinj  sa  stanjem  na  dan  31. 12. 2010. godine.

Članak  2.

Inventurno  povjerenstvo  izvršilo  je  popis  

imovine,  novčanih  sredstava,  potraživanja  i  

obveza  općine  Sibinj  sa  stanjem  na  dan  31. 12. 

2010. g.,  te  sastavilo  Izvješće  o  izvršenom  

godišnjem  popisu  imovine,  sitnog  inventara,  

novčanih  sredstava,  obveza  i  potraživanja  sa  

stanjem  na  dan  31. 12. 2010.  godine.

Članak  3.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-

posavske  županije".

 Na temelju članka 12. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu (“N.N.” 152/08 i 21/10) i 

članka 29. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije” broj 12/09), Općinsko 

vijeće općine Sibinj  na  11. sjednici održanoj 

17.ožujka 2010. godine, donijelo je 

ODLUKU 

o mjerama za korištenje poljoprivrednog 
zemljišta u općini Sibinj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

   Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke  
mjere poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se 
koristi kao poljoprivredno zemljište u općini Sibinj u 
slučajevima kad  bi propuštanje tih mjera nanijelo 
štetu, onemogućilo ili umanjilo poljoprivrednu 
proizvodnju i mjere za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 2.
 

  Agrotehničke mjere iz članka 1. ove Odluke 
jesu:
1. mjere za sprečavanje erozije,
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2. mjere za sprečavanje zakorovljenosti, 2. obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka 
3. čišćenje kanala, nakon provedenih agrotehničkih mjera u 
4. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih trajnim nasadima do 1. lipnja tekuće godine,

vrsta biljaka na određenom području, 3. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka 
5. suzbijanje biljnih bolesti štetnika, nakon sječe i čišćenja šuma, putova, i međa 
6. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka. na šumskom zemljištu, koje graniče s 

poljoprivrednim zemljištem.

Članak 3.
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I 

  Za područje općine Sibinj provode se ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA
agrotehničke mjere zaštite od erozije iz članka 1. ove 
Odluke: Članak 6.

1. potpuna zabrana sječe višegodišnjih nasada, 1. održavanje živica i međa,
osim sječe iz agrotehničkih razloga na 2. održavanje poljskih putova,
poljoprivrednim površinama koje pripadaju 3. uređenje i održavanje kanala, sprečavanje 
području cijele općine Sibinj zasjenjivanja susjednih čestica,

2. ograničenje sječe višegodišnjih nasada u roku 4. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.
10 godina od dana donošenja  ove Odluke, 
osim sječe iz agrotehničkih razloga na 
poljoprivrednim površinama koje pripadaju Članak 7.
području cijele općine Sibinj

3. ograničenje iskorištavanja pašnjaka na   Za područje općine Sibinj provode se mjere 
području cijele općine Sibinj, na način da ih za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, 
koristi najviše 3 grla krupne stoke u koje obuhvaćaju:
vremenskom razdoblju studeni-travanj, 1. zabranu sadnje višegodišnjih nasada 

4. zabrana preoravanja livada, pašnjaka i visokorastućih kultura koje zasjenjuju 
neobrađenih površina na strmim zemljištima  susjedne zemljišne čestice, na način da 
i  njihovo pretvaranje u oranice s onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu 
jednogodišnjim kulturama na području cijele proizvodnju na tim česticama,
općine Sibinj 2. održavanje zelenih ograda na način da se 

5. obvezno zatravnjavanje strmog zemljišta na spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo 
području cijele općine Sibinj zemljište i putove i zasjenjenje susjednih 

6. zabrana skidanja humusnog, odnosno površina prerastanjem zelene ograde,
oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta na 3. održavanje i uređenje zemljišnih međa, 
području cijele općine. zelenih ograda i poljskih putova tako da ne 

ometaju provođenje agrotehničkih mjera,
4. održavanje i uređenje poljoprivrednih 

Članak 4. površina i poljskih putova tako da budu 
vidljivo označeni, očišćeni od korova i 

  Agrotehničke mjere čišćenja prirodnih i višegodišnjeg raslinja, radi neometanog 
umjetnih vodenih kanala provodi se radi sprečavanja prolaza vatrogasnih vozila,
odrona zemlje i zaraštanja korova tako da se omogući 5. održavanje i uređenje zemljišnih međa i 
prirodni tijek oborinskih voda. zelenih ograda tako da budu vidljivo 

označene i očišćene od korova i raslinja.

Članak 5.
 Članak 8.

  Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja 
biljnih otpadaka obuhvaćaju:    Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
1. obvezno uklanjanje biljnih ostataka na rudina provodi se mjera čišćenja prirodnih i umjetnih 

poljoprivrednom zemljištu nakon žetve u vodenih kanala radi sprečavanja odrona i zarastanja 
roku od 15 dana od žetve, korova tako da se omogući prirodni tok oborinskih 

voda.
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   Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih zemljišta (članak 3. stavak 1. točka 5. 
rudina obvezna je mjera sadnje i održavanja Odluke),
vjetrobranskih pojaseva. 5. skida humusni, odnosno oranični sloj 

poljoprivrednog zemljišta (članak 3. stavak 1. 
točka 6. Odluke),

Članak 9. 6. ne provodi mjeru čišćenja prirodnih i 
umjetnih vodenih kanala radi sprečavanja 

  Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i odrona zemlje i zarastanja korova tako da se 
drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, omogući prirodni tijek oborinskih voda  
dužni su poduzimati mjere iz članka 3. do 8. ove (članak 4. stavak 1. članka 8. Odluke ),
Odluke radi zaštite tog zemljišta. 7. ne ukloni suhe biljne ostatke nakon 
  Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i provedenih agrotehničkih mjera u trajnim 
drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, nasadima do 1. lipnja tekuće godine ( članak 
koji ne provedu mjere iz članka 3. do 8. ove Odluke, 5. stavak 1. točka 1. Odluke ),
dužni su omogućiti ovlaštenim pravnim osobama 8. ne ukloni biljne ostatke na poljoprivrednom 
poduzimanje mjera provođenja agrotehničkih mjera zemljištu nakon žetve u roku  15 dana od  
na zemljištu u njihovom vlasništvu. žetve  (članak 5. stavak 1. točka 2. Odluke ),

9. ne odstrani biljne ostatke nakon sječe i 
čišćenja šuma, putova i međa na šumskom 

IV. N A D Z O R zemljištu, koje graniče s poljoprivrednim 
zemljištem (članak 5. stavak 1. točka 3. 

Članak 10. Odluke),
10. protivno zabrani sadi višegodišnje nasade 

   Nadzor nad provedbom ove Odluke provode visokorastućih kultura koje zasjenjuju  
poljoprivredna, šumarska i vodoprivredna inspekcija, susjedne zemljišne čestice tako da 
te inspekcija zaštite od požara. onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu 
   U provedbi nadzora nad odredbama ove proizvodnju na tim česticama (članak 7.  
Odluke nadležne inspekcije iz stavka 1. ove Odluke stavak 1. točka 1. Odluke),
nadležne inspekcije iz stavka 1. ovog članka mogu 11. ne održava zelene ograde na način da se 
odrediti vlasnicima i posjednicima zemljišta spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo 
poduzimanje određenih mjera iz članka 2. do 4. ove zemljište i putove i zasjenjenje susjednih 
Odluke. površina prerastanjem zelene ograde (članak 

7. stavak 1. točka 2. Odluke ),
12. ne održava i ne uređuje zemljišne međe, 

V. KAZNENE ODREDBE zelene ograde i poljske putove tako da ne 
ometaju provođenje agrotehničkih mjera 

Članak 11. (članak 7.  stavak 1. točka 3. Odluke ),
13. ne održava i ne uređuje poljoprivredne 

  Novčanom kaznom od 50,00 do 2.000,00 površine i poljske putove tako da budu 
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a fizička vidljivo označeni, očišćeni od korova i 
osoba novčanom kaznom od 50,00 kuna do 500,00 višegodišnjeg raslinja, radi neometanog 
kuna za prekršaj ako: prolaza vatrogasnih vozila ( članak 7. stavak 

1. točka 4. Odluke ),
1. izvrši sječu višegodišnjih nasada, osim sječe 14. ne održava i ne uređuje zemljišne međe i 

iz agrotehničkih razloga (članak 3. stavak 1. zelene ograde tako da budu vidljivo označene 
točka 1. i 2. Odluke), i očišćene od korova i raslinja (članak 7. 

2. iskorištava pašnjake protivno određenoj vrsti stavak 1. točka 5. Odluke ),
i broju stoke, te vremenu i načinu ispaše 15. ne provodi mjeru sadnje i održavanja 
(članak 3. stavak 1. točka 3. Odluke), vjetrobranih pojaseva ( članak 8. Odluke ).

3. preore livadu, pašnjak i neobrađene površine Novčanom kaznom od 50,00 kn do 500,00 kn kaznit 
na strmim zemljištima i poduzme radnje radi će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz 
n j ihovog pre tvaranja  u  oranice  s  stavka 1. Ovog članka.
jednogodišnjim kulturama  (članak 3. stavak 
1. točka 4. Odluke),

4. ne izvrši  obvezu  zatravnjivanja strmog 
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Članak 12. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-

Novčanom kaznom od 50,00 do 2.000,00 kn posavske županije”.
kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom 
kaznom od 50,00 kn do 500,00 kn za prekršaj fizička OPĆINSKO VIJEĆE 
osoba – ovlaštenik, odnosno vlasnik poljoprivrednog OPĆINE SIBINJ
zemljišta ako onemogući ovlaštenim pravnim 
osobama poduzimanje agrotehničkih mjera na Klasa:  320-02/11-01/13
zemljištu kojega je ovlaštenik, odnosno vlasnik u Urbroj: 2178/08-01-11-1
slučaju iz stavka 2. članka 7. ove Odluke. Sibinj,  17.ožujka 2011. godine 

Novčanom kaznom od 50,00 kn do 500,00 kn 
kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za POTPREDSJEDNIK 
prekršaj iz stavka 1. ovog članka. OPĆINSKOG VIJEĆA

Tihomir Čengić, v.r.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje 
važ i t i  Odluka  o  mjerama za  kor i š ten je  
poljoprivrednog zemljišta u općini Sibinj (Klasa: 021-
05/02-01/11; Urbroj: 2178/08-01-01-2 od 16. 5. 2002. 
godine). 
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1. Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je tabelarni prikaz  

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu Bilance primitaka i izdataka Proračuna općine 

(NN br. 87/08) i članka 32 Statuta  općine Sikirevci Sikirevci za 2010. godinu.

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 

10/09), Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj 19. Članak 3.

sjednici održanoj 23.ožujka 2011. godine donijelo je

Stanje žiro-računa 1. 1. 2010. godine iznosilo 

ODLUKU je 69.500,87 kn, a stanje žiro-računa

31.12.2010. godine iznosi 57.528,98 kn što je i 

o usvajanju Godišnjeg obračuna prijenos u narednu godinu.

Proračuna općine Sikirevci za 2010. godinu

Članak 4.

Članak 1. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 

«Službenom vjesniku  Brodsko-posavske županije».

Općinsko vijeće općine Sikirevci donosi 

Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna OPĆINSKO VIJEĆE

Proračuna za 2010. godinu koja sadrži: OPĆINE  SIKIREVCI

- ukupne prihode i primitke, ukupni prihodi od 

nefinancijske imovine: 2.883.703,00 kn KLASA:400 -05/11-02/2

- ukupne rashode i izdatke, ukupni rashodi od URBROJ: 2178/26-02-11-1

nefinancijske imovine: 2.770.786,00 kn Sikirevci, 23. 3. 2011. god.

- višak prihoda za pokriće u 2011. godini 

112.917,00 kn PREDSJEDNIK:

Ivan Ivešić, v.r.

OPĆINA  SIKIREVCI
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2. obveza  općine  Sikirevci  sa  stanjem  31. 12. 2010.  

godine,  te  sastavila  zapisnik  o  izvršenom  popisu  

imovine  koje  je  iskazano  u  inventurnim  popisnim  

Na  temelju  članka  15.  i  16.  Pravilnika  o  listama,  stanjem  blagajne  u  blagajničkom  

proračunskom  računovodstvu  i  računskom  planu  izvještaju  i  stanje  žiro-računa.

("Narodne  novine"  br.  114/2010)  i  članka  32.  

Statuta  općine  Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  

Brodsko-posavske  županije"  br. 10/09),  Općinsko  Članak  3.

vijeće  općine  Sikirevci  na  svojoj  19.  sjednici  

održanoj  23.  ožujka  2011.  godine  donosi  sljedeći Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osam  dana  

nakon  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  

ZAKLJUČAK Brodsko-posavske  županije".

o  usvajanju  Izvješća  Inventurne  komisije  o  OPĆINSKO  VIJEĆE

popisu  imovine  općine  Sikirevci  sa  stanjem  OPĆINE  SIKIREVCI

31. 12. 2010.  godine

Klasa  .  021-05/11-02/3

Urbroj:  2178/26-03-11-1

Članak  1. Sikirevci,  23.  ožujka  2011.

Usvaja  se  Izvješće  Inventurne  komisije  o  Predsjednik

izvršenom  popisu  imovine  u  vlasništvu  općine  Općinskog  vijeća

Sikirevci  sa  stanjem  31. 12. 2010.  godine. Ivan  Ivešić, v.r.

Članak  2.

Inventurna  komisija  je  izvršila  popis  

imovine,  novčanih  sredstava,  potraživanja  i  
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7. imenovanje  zapovjednika  vatrogasne  postrojbe  

DVD  Vrpolje  u  osobi

Na  temelju  članka  21.  i  članka  30.  stavak  Željko  Abramović,  Vrpolje,  Štrosmajerova  12

2.  Zakona  o  vatrogastvu  ("Narodne  novine"  

106/99,  117/01,  36/02,  96/03,  139/04,  174/04,  i  potvrđuje  se  imenovanje  zamjenika  zapovjednika  

38/09.  i  80/10)  i  članka  39.  Zakona  o  lokalnoj  i  vatrogasne  postrojbe  DVD  Vrpolje  u  osobi

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  

novine"  33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08.  i  Josip  Čivić,  Vrpolje,  Stjepana  Radića  17.

36/09),  općinska  načelnica  općine  Vrpolje  15.  

veljače  2011.  godine  donijela  je

Članak  3.

ZAKLJUČAK

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  

o  potvrđivanju  imenovanja  zapovjednika i   donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

zamjenika  zapovjednika  vatrogasne  postrojbe  Brodsko-posavske  županije".

Dobrovoljnog  vatrogasnog  društva  Vrpolje

OPĆINSKA  NAČELNICA

OPĆINE  VRPOLJE

Članak  1.

Klasa  :  023-01/11-01/

Općinska  načelnica  općine  Vrpolje  Urbroj:  2178/11-01/11-1

potvrđuje  imenovanje  zapovjednika  i  zamjenika  Vrpolje,  15.  veljače  2011. g.

zapovjednika  vatrogasne  postrojbe  Dobrovoljnog  

vatrogasnog  društva  Vrpolje. Načelnica

općine  Vrpolje

Ankica  Zmaić, v.r.

Članak  2.

Na  rok  od  jedne  (1)  godine  potvrđuje  se  

OPĆINA  VRPOLJE
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8.

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 152/08. i 
21/10.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09.), 
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 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:

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 

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  

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  
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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 s ukupnom početnom cijenom od 2.559.362,06 kune i odnosi se na državno poljoprivredno 
zemljište u k.o. Čajkovci.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/11-01/02
Urbroj: 2178/11-01/11-1
Vrpolje, 23. ožujka 2011. g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Ivan Pralas, v.r.
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9.

Na temelju članka 32.stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08 i 
21/10) i članka 31. Statuta  općine Vrpolje  ("Službeni vjesnik Brodsko-posavska županije", broj: 9/09) Općinsko 
vijeće  općine Vrpolje  na svojoj 17.  sjednici održanoj dana 23. 3. 2011. godine, donijelo je

ODLUKU

o izboru najpovoljnijih  ponuda za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

na području  općine Vrpolje 
za katastarsku općinu Vrpolje

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:

Pasko Plevnik, Bana Jelačića 102, Vrpolje,  oib: 36620322524
Po cijeni :                           7.480,00 kuna

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 

1. 164/1 6690 oranica 7.478,75  

 

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  
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Branimir Zmaić, J. I F. Zmaića 10, Stari Perkovci, OIB: 38522968770
Po cijeni:                           58.000,00 kuna

 Branimir Zmaić, J. I F. Zmaića 10, Stari Perkovci, OIB:38522968770
Po cijeni:                            8.200,00 kuna

Branimir Zmaić, J. I F. Zmaića 10, Stari Perkovci, 38522968770
Po cijeni:                           292.000,00 kuna

Stjepan Kulaš, Šamačka 78, Vrpolje, OIB:14259679791
Po cijeni:                           24.050,10 kuna

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 

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  

 

 
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  

 

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

kulture 
Početna cijena u 

kn 
Napomena 

5. 194 207364 oranica 289.765,28  

 

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

kulture 
Početna cijena u 

kn 
Napomena 

6. 231/2 18544 oranica 23.839,89  

 

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

kulture 
Početna cijena u 

kn 
Napomena 

7. 246 11509 oranica 14.795,80  
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Ivica Kulaš, Bana Jelačića 9, Vrpolje, OIB:00339388607
Po cijeni:                          31.131,64 kuna

Ivica Kulaš, Bana Jelačića 9, Vrpolje, OIB:00339388607
Po cijeni:                          13.730,96 kuna

Ivica Kulaš, Bana Jelačića 9, Vrpolje, OIB:  00339388607
Po cijeni:                          88.198,50 kuna

Pasko Plevnik, Bana Jelačića 102, Vrpolje, OIB:  36620322524
Po cijeni:                           22.195,00 kuna

NITKO.

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  

 

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

kulture 
Početna cijena u 

kn 
Napomena 

9. 249/2 10214 oranica 13.130,96  

 

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

kulture 
Početna cijena u 

kn 
Napomena 

10. 250 62330 oranica 87.098,39  

 

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

kulture 
Početna cijena u 

kn 
Napomena 

11. 308 17264 oranica 22.194,34  

 

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

kulture 
Početna cijena u 

kn 
Napomena 

12. 322 2424 oranica 2.980,77  
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Matija Bogdanović, Ivana Meštrovića 4, Vrpolje,OIB: 95718197682
 Po cijeni:                            15.500,00 kuna

Stjepan Kulaš, Šamačka 78, Vrpolje, OIB:14259679791
Po cijeni:                            5.999,00 kuna

Ivo Bogdanović, Šamačka 11, Vrpolje, OIB: 46364512292
 Po cijeni:                          43.850,00 kun

Ivo Bogdanović, Šamačka 11, Vrpolje,OIB: 46364512292
Po cijeni:                        7.500,00 kuna

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 

13. 470/3 12009 oranica 15.438,59  

 

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  

 

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  

 

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  

 

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

kulture 
Početna cijena u 

kn 
Napomena 

17. 1107/2 12955 oranica 16.654,75  
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Stjepan Ančić, Stjepana Radića 37, Vrpolje, OIB: 56475942138
 Po cijeni:                        6.700,00 kuna

Pasko Plevnik, Bana Jelačića 102, Vrpolje, OIB: 36620322524
 Po cijeni:                       2.360,00 kuna

Matija Bogdanović, Ivana Meštrovića 4, Vrpolje, OIB:95718197682
Po cijeni:                       46.640,56 kuna

Matija Bogdanović, Ivana Meštrovića 4, Vrpolje, 95718197682
 Po cijeni:                      217.996,32 kuna

NITKO

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

kulture 
Početna cijena u 

kn 
Napomena 

18. 1254/2 5104 oranica 6.561,62  

 

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

kulture 
Početna cijena u 

kn 
Napomena 

19. 1991 1834 oranica 2.357,76  

 

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  

 

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

kulture 
Početna cijena u 

kn 
Napomena 

21. 2216 75002 oranica 108.998,16  

 

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

kulture 
Početna cijena u 

kn 
Napomena 

22. 2373 1029 oranica 1.322,87  
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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 bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije». 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE 

Klasa: 021-05/11-01/02
Urbroj: 2178/11-01/11-2 
U Vrpolju, 23. ožujka  2011.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Ivan Pralas, v.r.

10.

Na temelju članka 32.stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08 i 

21/10) i članka 31. Statuta općine Vrpolje  ("Službeni vjesnik Brodsko-posavska županije", broj: 9/09.) Općinsko 

vijeće općine Vrpolje  na svojoj 17.  sjednici održanoj  23. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU

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 2010. godine u «Posavskoj Hrvatskoj»,  koji se odnosi na 

Strana: 399Broj:  3 »SLUŽBENI  VJESNIK«



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:

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

po cijeni :                                     10.500,00 kn

  Davor Mikić, Kolodvorska 59, Stari Perkovci, 85612845650,

Po cijeni                                   635.987,28 kn

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

Po  cijeni:                               562.381,96 kn

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 

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

 

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 

 

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 

 

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 
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Andrija  Zmaić,  S. Radića 22, Stari Perkovci, OIB: 12578431930

Po cijeni                          768.902,80 kn

Pavo Birtić,  L. Klaića 59, Stari Perkovci OIB: 50797928805

Po cijeni                                 165.000,00 kn

Pavo Birtić,  L. Klaića 59, Stari Perkovci, OIB: 50797928805

Po cijeni                              176.000,00 kn

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

Po cijeni                                       351.601,90 kn

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

Po cijeni                                           306.047,04 kn, 

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 

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

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

7. 42 117333 Oranica 163.958,20  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

8. 43 125007 Oranica 174.681,66  

 

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 

 

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 

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

11. 46 84032 oranica 122.121,18 11. 
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Stjepan Birtić, Stjepana Radića 12, Stari Perkovci, OIB:  53196346804

Po cijeni                                               601.444,18 kn 

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

Po cijeni                                     491.817,30 kn 

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

Po cijeni                                             402.961,02 kn 

PZ ZBOR  B. Radića 132, Čajkovci, OIB:91568820949

Po cijeni                                                   407.262,16 kn

Bernard Funarić,  M. Gupca 40, Stari Perkovci, OIB: 56259531305

Po cijeni                                                      205.000,00 kn

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 

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

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

13. 49 175979 Oranica 245.908,65  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

14. 50 144185 Oranica 201.480,51  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

15. 52 145724 Oranica 203.631,08  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

16. 53 146106 oranica 204.164,88  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

17. 54 145785 oranica 211.864,97  
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Stjepan Mikić,  Kolodvorska 59, Stari Perkovci, OIB:  64286801497

Po cijeni                                                    10.100,00 kn

 Stjepan Mikić,  Kolodvorska 59, Stari Perkovci, OIB: 64286801497

Po cijeni                                                      5.000,00 kn

Ivica Mižurić,  Đakovačka 25, Stari Perkovci, OIB:76473104732

Po cijeni                                                    20.795,80 kn

Ivica Mižurić, Đakovačka 25, Stari Perkovci, OIB: 76473104732,

Po cijeni                                                      18.595,71 kn

 Ivica Mižurić, Đakovačka 25, Stari Perkovci,  OIB: 76473104732

Po cijeni                                                       7.498,54 kn

Ivica Mižurić,  Đakovačka 25, Stari Perkovci, OIB:76473104732

Po cijeni                                                     3.212,23 kn

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

18. 356 4453 oranica 5.724,71  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

19. 357 2460 oranica 3.162,53  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

20. 403/1 11509 oranica 14.795,80  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

21. 474/2 14387 oranica 18.495,71  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

22. 474/3 5755 oranica 7.398,54  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

23. 474/4 2784 oranica 3.112,23  
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NITKO

NITKO

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

Po cijeni                                                      3.700,00 kn

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

Po cijeni                                                 20.150,00 kn, 

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

Po cijeni                                                  36.988,86 kn

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 

24. 474/7 11509 oranica 14.795,80  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

25. 508 2597 oranica 3.338,67  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

26. 628/1 2877 oranica 3.698,63  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

27. 648/3 12984 oranica 18.143,51  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

28. 746/1 14386 Oranica 18.494,43  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

29. 746/2 2474 oranica 3.180,53  
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Josip Zmaić,  F. i J. Zmaića 6, Stari Perkovci, OIB: 81782391185

Po cijeni                               29.398,76 kn

NITKO:

NITKO:

Pavo Birtić,OIB: 50797928805, L. Klaića 59, Stari Perkovci, OIB: 50797928805

Po cijeni                                    12.000,00 kn

NITKO

Stjepan Mikić,  Kolodvorska 59, Stari Perkovci, OIB:64286801497

Po cijeni                                                    13.200,00 kn

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 

30. 747 11434 oranica 14.699,38  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn 
Napomena 

31. 796/2 5384 oranica 6.018,77  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn 
Napomena 

32. 1678/1 18192 oranica 20.336,84  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

33. 1717 8092 oranica 11.307,56  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

34. 1718 2841 oranica 3.969,94  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

35. 1761/2 11509 oranica 12.865,91  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

36. 1761/4 9351 oranica 10.453,48  
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Stjepan Birtić, Stjepana Radića 12, Stari Perkovci,  OIB:  53196346804

Po cijeni                                                   16.000,00 kn

Mato Benić,  M. Gupca 10, Stari Perkovci, OIB: 38752920810

Po cijeni                                                   22.500,30 kn

NITKO

Mato Benić,  M. Gupca 10, Stari Perkovci, OIB: 38752920810

Po cijeni                                                   18.376,14 kn

Mato Benić, M. Gupca 10, Stari Perkovci, OIB: 38752920810

Po cijeni                                                  3.957,04 kn

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 

37. 1766/1 13354 Oranica 14.928,44  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

38. 1781 8751 Oranica 11.250,15  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn 
Napomena 

39. 1801 3536 oranica 4.545,82  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

40. 1807 7147 oranica 9.188,07  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

41. 1808 1539 oranica 1.978,52  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

42. 1835/7 1867 oranica 2.087,12  
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Željko Benić,  L. Klaića 32, Stari Perkovci,OIB: 48103089228

Po cijeni                                           31.039,62 kn 

Mato Benić,  M. Gupca 10, Stari Perkovci, OIB:38752920810

Po cijeni                                                     12.864,80 kn

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

Po cijeni                                                 36.548,62 kn, 

Matija Birtić,  L. Klaića 67, Stari Perkovci, OIB: 35250573205

Po cijeni                                                       5.563,07 kn

Matija Birtić,  L. Klaića 67, Stari Perkovci, OIB: 35250573205

Po cijeni                                                      16.383,23 kn

Stjepan Mikić,  Kolodvorska 59, Stari Perkovci, OIB:64286801497

Po cijeni                                                   20.199,00 kn

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

43. 1836/3 13883 oranica 15.519,81  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

44. 1843 5754 oranica 6.432,40  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

45. 1863/1 16347 oranica 18.274,31  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

46. 1868/1 4708 Oranica 5.263,07  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

47. 1868/2 14387 Oranica 16.083,23  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

48. 2024 8226 Oranica 11.494,81  
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NITKO

NITKO

NITKO

NITKO

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

Po cijeni                                   7.500,00 kn

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

Po cijeni                                                92.816,66 kn

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 

49. 2103 2061 Oranica 2.534,39  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

50. 2104 2144 Oranica 2.636,46  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

51. 2142 3374 Oranica 4.148,97  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

52. 2159 1647 Oranica 2.117,36  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

53. 2170 5453 Oranica 7.010,30  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn Napomena 

54. 2182/2 36099 Oranica 46.408,33  

 

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 
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Andrija  Zmaić, S Radića 22, Stari Perkovci, OIB:12578431930

Po cijeni                                    54.177,12 kn

NITKO.

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 bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije». 

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VRPOLJE 

Klasa: 021-05/11-01/02

Urbroj: 2178/11-01/11-3

U Vrpolju  23. ožujka  2011.g.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Pralas, v.r.

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 

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn 
Napomena 

57. 2191 21753 oranica 27.965,33  

 

R. Br. 
Broj 
k.č. 

Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn 
Napomena 

58. 2197 3585 oranica 4.608,82  
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11.  - uređivanje i održavanje kanala

- sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica

- sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa

Na temelju čl. 35.  Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 ), članka 12. i Članak 3.

14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne 

novine”, br. 152/08 i 21/10) čl.31 Statuta općine Mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, 

Vrpolje ( "Službeni vjesnik Brodsko-posavske šumama i šumskom zemljištu su mjere koje se moraju 

županije" br. 9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje  provoditi da bi se spriječila pojava i širenje požara.

na svojoj 17. sjednici održanoj  23. ožujka 2011. 

donijelo je:

Članak 4.

ODLUKU

Agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu i 

o agrotehničkim  mjerama na  poljoprivrednom mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu 

zemljištu i mjerama zaštite od požara na propisane ovom Odlukom dužni su provoditi:

poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom 

zemljištu na području općine Vrpolje - ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog 

zemljišta te

- ovlaštenici i vlasnici šuma i šumskog 

I. OPĆE ODREDBE zemljišta.

Članak 1.

II.ZAŠTITE OD EROZIJE

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere na 

poljoprivrednom zemljištu u slučajevima u kojima bi Članak 5.

propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili 

smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za Agrotehničkim mjerama u  svrhe  zaš t i te  

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te poljoprivrednog zemljišta od erozije smatraju se:

mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, 

šumama i šumskom zemljištu. - ograničenje ili potpuna zabrana sječe 

dugogodišnjih nasada, osim sječe iz 

agrotehničkih mjera,

Članak 2. - ograničavanje iskorištavanja pašnjaka 

propisivanjem vrsta i broja stoke, te vremena i 

Pod agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i načina ispaše,

održavanje poljoprivrednih rudina smatraju se: - zabrana preoravanja livada, pašnjaka i 

neobrađenih površina na strmim zemljištima i 

-   zaštita od erozije n j i h o v o  p r e t v a r a n j e  u  o r a n i c e  s  

- sprečavanje zakorovljenosti jednogodišnjim kulturama,

- zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih - zabrana skidanja humusnog, odnosno 

vrsta bilja na određenom području oraničnog sloja površine poljoprivrednog 

- suzbijanje biljnih bolesti i štetočina zemljišta,

- korištenje i uništavanje biljnih otpadaka - određivanje obveznog zatravnjivanja strmog 

- održavanje živica i međa zemljišta i

- održavanje poljskih puteva - zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, 
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odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada prometu, vidljivosti i preglednosti poljskih 

i višegodišnjih kultura. putova,

2. neovlašteno preoravanje i pomicanje međa,

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni 3. paljenje grmlja, korova i trava na međi te

su održavati dugogodišnje nasade i višegodišnje 4. bacanje raznog smeća i otpada uz živicu i na 

kulture podignute radi zaštite od erozije na tom međi.

zemljištu.

IV.MJERE SPREČAVANJA 

III. ODRŽAVANJE ŽIVICA I MEĐA ZAKOROVLJENOSTI I OBRASTANJA 

VIŠEGODIŠNJIM RASLINJEM

Članak 6.

Članak 8.

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni 

su održavati i uređivati živice i to: Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta radi 

sprečavanja obrastanja zemljišta korova i 

1. krčiti i obrezivati ih najmanje dva puta višegodišnjim raslinjem dužni su poduzeti sljedeće 

godišnje, mjere:

2. formirati ih na način da ne ometaju promet, 

vidljivost i preglednost poljskog puta, - redovito preoravati, okopavati i kositi korov, 

3. sjeći i obrezivati visoko grmlje, pojedinačna i te redovito krčiti višegodišnje raslinje,

grupna stabla uz živicu, tako da se ne oštećuje - spaljivanjem uništavati korov i višegodišnje 

poljoprivredno zemljište i putovi. raslinje sukladno odredbama ove Odluke, te

- prskanjem hebricida uništavati korov i 

višegodišnje raslinje.

Članak 7.

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni V.ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE

su primjenjivati osnovne mjere uređivanja međa i to:

Članak 9.

1. krčenje živica, grmlja i stabala na međi koje 

zasjenjuju poljoprivredno zemljište, Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta radi 

2. redovito suzbijanje korova košnjom i drugim održavanja kanala u funkciji za održavanja kanala u 

mehaničkim načinima, sjetvom čistog funkciji odvodnje suvišne vode i održavanja 

sjemena i primjenom kemijskih sredstava za izvedenih sustava drenaže dužni su poduzimati 

uništavanje korova te sljedeće mjere:

3. živicu na međi održavati na način da širinom 

ne prelazi površinu međe, odnosno da - obrađivati poljoprivredno zemljište na način 

visinom ne zasjenjuje i ne šteti susjednom da se ne remeti funkcija kanala za odvodnju 

zemljištu. suvišne vode, te

- obrađivati poljoprivredno zemljište na način 

Radi održavanja u ispravnom stanju živica i međa da se ne ošteti izvedeni drenažni sustav u 

zabranjeno je: funkciji poboljšanja svojstva tla.

1. podizanje živica na međi uz poljske putove 

ako bi ona nanosila štetu susjednom 

poljoprivrednom zemljištu ili smetala 
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Članak 10. VII.MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA 

POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, 

U cilju održavanja kanala u dobroj funkciji za ŠUMAMA I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU

odvodnju suvišne vode s poljoprivrednih površina 

zabranjeno je: Članak 13.

1. mijenjati smjer kanala bez suglasnosti tijela Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni 

nadležnog za poslove vodoprivrede, su radi sprečavanja pojave i širenja požara na 

2. odlagati u kanale, zemlju kamen i druge poljoprivrednom zemljištu poduzeti sljedeće mjere:

materijale i predmete, odnosno obavljati 

radnje kojima se može utjecati na promjenu - uklanjati suhe biljne ostatke nakon 

protoka vodostaja i količine vode, provedenih agrotehničkih mjera najkasnije 

3. uz hidromelioracijske kanale na udaljenosti do 1. lipnja tekuće godine

manjoj od 2 m od ruba kanala obrađivati - uklanjati suhe biljne ostatke nakon žetve, a 

zemlju, kopati zemlju, šljunak ili pijesak i najkasnije u roku 30 dana nakon završetka 

obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti žetve,

hidromelioracijski kanali ili poremetiti - uz među preorati ili očistiti zemljište 

njihovo funkcioniranje. zatravnjeno suhim biljem i biljnim otpadom 

radi sprečavanja širenja požara na susjedno 

zemljište.

VI. ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTOVA

Članak 11. Članak 14.

Poljskim putom u smislu ove Odluke smatra se svaki Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni 

nesvrstani put koji se koristi za promet, odnosno prilaz su kod uništavanje korova i biljnog otpada 

na poljoprivredno zemljište, a kojim se koristi veći spaljivanjem poduzeti sljedeće mjere:

broj korisnika, te se održava kao ostale nerazvrstane 

ceste na području općine. - spaljivati suhi korov i biljni otpad na 

najmanjoj udaljenosti od 200 m od ruba šuma 

i šumskog zemljišta, te najmanje 15 m od 

Članak 12. krošanja stabala, nasada na susjednim 

parcelama kao i od vodiča i stupova 

Poljski putovi moraju se redovito održavati tako da dalekovoda,

budu sposobni za svoju funkciju. Pod održavanjem - tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja 

poljskih putova podrazumijeva se sljedeće: korova i biljnog otpada mora se očistiti od 

trave i gorivog materijala,

1. nasipavanje puta kamenom ili drugim čvrstim - spaljivanju korova i biljnog otpada, moraju 

materijalom, biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a  

2. kopanje i čišćenje putnih jaraka (kanala) i uza sebe imati osnovna sredstva i opremu za 

propusta za vodu, početno gašenje požara (lopatu i posudu s 

3. zamjena dotrajalih cijevi i drugih propusta za vodom) te

vodu. - osoba koja je zapalila vatru dužna ju je i 

ugasiti i tek nakon utvrđivanja da je vatra 

Navedene mjere iz stavka 1. ovog članka dužna je ugašena može napustiti to mjesto.

kontinuirano provoditi općina Vrpolje i za iste 

osigurati novčana sredstva u Proračunu.
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Članak 15. Članak 19.

Fizičke i pravne osobe koje gospodare šumom i Novčanom kaznom od 500,00 kn do 10.000,00 kn 

šumskim zemljištem, odnosno fizičke i pravne osobe kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupa 

koje su vlasnici šuma i šumskog zemljišta dužne su protivno odredbama članka 5,  6,  7, 8, 9,10,13, 14,15, 

planirati i provoditi sljedeće preventivno-uzgojne i i 16. ove Odluke. 

druge mjere zaštite od požara i to:

Za prekršaj iz st. 1. ovog članka kaznit će se i 

- pravodobno njegovati sastojine, prorijediti odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom 

sastojine, uklanjati sušce, te kresati i uklanjati od 100,00 kn do 2.000,00 kn.

suhe grane, 

- uspostaviti šumski red nakon sječe i 

sakupljati suhe biljne ostatke nakon čišćenja X. ZAVRŠNE ODREDBE

šuma

- uspostaviti šumske prosjeke i držati ih u Članak 20.

prohodnom stanju i

- poduzimati i druge mjere i aktivnosti Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti 

utvrđene propisima iz djelokruga šumarstva i Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom 

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

poljoprivrednom i šumskom zemljištu ("Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 07/08).

Članak 16.

Zabranjuje se uklanjanje korova i biljnog otpada Članak 21.

spaljivanjem na poljoprivrednom i šumskom 

zemljištu od 1. lipnja do 15. rujna tekuće godine. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.

VIII. NADZOR

OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 17. OPĆINE VRPOLJE

                              

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Klasa: 021-05/11-01/02

poljoprivredna inspekcija i komunalni redar općine. Urbroj: 2178/11-01/11-4

Vrpolje, 23. ožujka  2011.                                                                                 

IX. KAZNENE ODREDBE PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Članak 18. Ivan Pralas, v.r.

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.
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12. OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE VRPOLJE

Na temel ju  č lanka  14 .  Uredbe  o  Klasa: 021-05/11-01/02

računovodstvu proračuna («Narodne novine» br. Urbroj: 2178/11-01/11-5

96/94, 108/96, 119/01 i 74/02.), te članka 15. i 16. Vrpolje, 23. ožujka 2011.g. 

Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 

računskom planu («Narodne novine» br. 119/01., Predsjednik 

74/02., 3/04., 27/05. i 127/07.) i članka 31. Statuta Općinskog vijeća:

općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske Ivan Pralas, v.r.

županije» br. 9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje 

na svojoj 17. sjednici održanoj 23. ožujka  2011. 

godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

13.

o usvajanju Izviješća Komisije o popisu

imovine općine Vrpolje sa stanjem 

31. 12. 2010. godine Na temelju članka 4. i 5. Zakona o zaštiti 

pučanstva od zaraznih bolesti (N. N. 79/2007.) i 

članka 31. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik 

Članak 1. Brodsko-posavske županije» br. 9/09.), Vijeće općine 

Vrpolje na 17. sjednici održanoj 23. ožujka 2011. 

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja godine donosi

Izviješće Komisije o izvršenom popisu imovine u 

vlasništvu općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca PROGRAM MJERA 

2010. godine.

za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti 

na području općine Vrpolje u 2011. godini 

Članak 2.

Komisija je izvršila popis imovine, sitnog Članak 1.

inventara, novčanih sredstava, potraživanja i obveza 

općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2010. godine, U cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te 

te sastavila Izviješće, odnosno zapisnik o izvršenom uklanjanje uzročnika zaraznih bolesti i izvora 

popisu imovine koja je iskazana u inventurnim oboljenje od zaraznih bolesti, smanjenja mogućnosti 

popisnim listama, stanje blagajne u blagajničkom prenošenja oboljenja, te unapređivanje higijenskih 

izvještaju i žiro računa na dan 31. 12. 2010. godine. uvjeta života pučanstva, donosi se ovaj Program mjera 

za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na području 

općine Vrpolje u 2011. godini (u daljnjem tekstu: 

Članak 3. Program).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

i objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko- Članak 2.

posavske županije».

Ovim Programom podrazumijeva se 

provođenje obvezne preventive deratizacije, 
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izvršitelji programa, sredstva, rokovi, načini plaćanja i deratizacije isplatit će se izvršitelju po završetku 

provedba Programa. proljetnog, odnosno jesenskog  tretmana, te dostave 

podataka o broju kojima je obavljen tretman.

Članak 3. 

IZVRŠITELJI PROGRAMA Članak 7.

Obvezna preventivna deratizacija na PROVEDBA PROGRAMA

području općine Vrpolje mogu obavljati samo fizičke 

ili pravne osobe koje udovoljavaju zakonom Prije početka provedbe mjera obvezne 

propisane uvjete. preventivne deratizacije izabrani izvršitelj dužan je 

Izvršitelji obvezne preventivne deratizacije izraditi Operativni plan provedbe Programa . 

biraju se temeljem ponude.

Operativni plan mora sadržavati:

Članak 4. - opis mjere koja se provodi

- popis ulica, objekata ili prostora na kojima se 

SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA mjera provodi

- okvirno vrijeme početka i završetka 

Troškove provođenja obvezne preventivne poduzetih mjera

deratizacije u poduzećima (tvrtkama), i ustanovama, - način izvješćivanja mještana

obiteljskim kućama i stanovima u privatnom - broj djelatnika

vlasništvu plaćaju sami korisnici, odnosno - sredstva i opremu koja će se koristiti

domaćinstva .

Troškove provođenja obvezne preventivne Izvršitelj je dužan na vrijeme, najmanje 48 

zaštite u vlasništvu općine Vrpolje, na javnim sati prije početka provedbe obavijestiti javnost o 

površinama, parkovima i napuštenim kućama vremenu, mjestu i načinu provođenja obvezne 

podmiruje se iz Općinskog proračuna. preventivne deratizacije.

Sredstva za provođenje obvezne preventivne Izvršitelj je obvezan neposredno nakon 

deratizacije osigurana u Proračunu općine Vrpolje obavljene deratizacije sačiniti izvješće o provedenoj 

iznose 2.000,00 kuna. mjeri s podacima o datumu i mjestu provedbe, te 

domaćinstvima u kojima mjera nije provedena.

Pod dostavljenom izvješću općina Vrpolje 

Članak 5. obići će domaćinstva u kojima mjera nije provedena, 

te ih izvijestiti da su dužni omogućiti provođenje iste, 

ROKOVI  PROVOĐENJA u suprotnom kaznit će se novčanom kaznom u skladu 

sa Zakonom.

Obvezna preventivna deratizacija provodi se 

u akciji od dva puta godišnje proljetna i jesenska. 

Članak 8. 

Članak 6. NADZOR

NAČIN PLAĆANJA Stručni nadzor nad provođenjem obvezne 

preventivne deratizacije kao i kontrolu učinkovitosti 

Troškovi provođenja obvezne preventivne provođenja provodi Sanitarna inspekcija Brodsko-

Strana: 415Broj:  3 »SLUŽBENI  VJESNIK«



posavske županije ili Zavod za javno zdravstvo II

Brodsko-posavske županije.

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u 

izvještajnom razdoblju iznosili su 5.287.662 kuna.

Članak 9. 

Ovaj Program objavit će se u «Službenom III

vjesniku Brodsko-posavske županije».

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i 

OPĆINSKO VIJEĆE primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje manjak 

OPĆINE VRPOLJE prihoda i primitaka.

Klasa : 021-05/11-01/02 Ostvareni prihodi i primici 4.988.626 kn

Urbroj: 2178/11-01/11-6 Izvršeni rashodi i izdaci 5.287.662 kn

Vrpolje, 23. ožujka 2011. godine Manjak prihoda i primitaka            299.036 kn

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: IV

Ivan Pralas, v.r.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na 

dan 1. 1. 2010. godine bilo je 628.209,55 kn, a na dan 

31.12. 2010. godine iznosilo je 2.932.801,94 kn.

14. V

Općina Vrpolje nije primala niti davala 

Na temelju članka 108., 109. i 110. Zakona o zajmove u 2010. godini.

proračunu («N.N.» broj 87/08) Općinsko vijeće 

općine Vrpolje na 17. sjednici održanoj 23. ožujka 

2011. godine donijelo je VI

GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ Nenaplaćena potraživanja na dan 31.prosinca 

2010. godine iznose 795.986,55 kn, a odnose se na 

o izvršenju Proračuna općine Vrpolje - potraživanje za šumski 

za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca  doprinos  413,87

2010. godine - potraživanje za korištenje 

javne površine 21.092,00

OPĆI DIO - potraživanje  od zakupa i 

iznajmljiv.imovine                       14.204,84

I - potraživanja za 

poreze             271.598,32

Proračun općine Vrpolje za 2010. godinu - potraživanja za koncesije 

planiran je u iznosu 3.502.300 kn. za obavljanje pogr.usluge 1.950,00        

Prihodi Proračuna općine Vrpolje u razdoblju - potraživanja za 

od 1. 1. – 31.12.2010. ostvareni su u iznosu  od komunalni doprinos  88.308,25

4.988.626 kn.
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- potraživanja za POSEBNI DIO

komunalnu naknadu 297.302,81

- potraživanja za plin.mrežu VIII

–suf.građana                     61.366,73

- potraživanja za Posebni dio Godišnjeg izvještaja općine 

distrib.razliku     6.580,37 Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 

  - potraživanja za više 2010. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po 

skinuto ovrhom        158,87 korisnicima i nositeljima sredstava po osobnim i 

- potraživanja za zakup posebnim namjerama.

poljop. zemljišta 24.110,49

- potraživanja za obavljanje 

komun. djelatnosti 8.900,00     IX

 795.986,55          Godišnji obračun Proračuna općine Vrpolje 

zajedno s usporednim pregledom planiranih i 

ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit 

VII će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije».

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31. 

prosinca 2010. godine u iznosu od 4.238.478,09 kn OPĆINSKO VIJEĆE 

odnosi se na kreditno zaduženje i kamate za Sušionicu OPĆINE  VRPOLJE

Vrpolje gdje je općina suosnivač u iznosu od 

849.004,55, obveze pre,a dobavljačima u iznosu od Klasa: 021-05/11-01/02

569.102,07, obveze za jamčevine u iznosu od Urbroj: 2178/11-01/11-7

857.038,47, te obveze za naknadu štete od el. Vrpolje, 23. ožujka 2011. godine

nepogode u iznosu od 1.963.333,00.

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Ivan Pralas, v.r.
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15. 16.

Temeljem članka 65. i članka 70. Zakona o Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje 

proračunu („NN“ br. 87/08.), Općinsko vijeće općine («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 

Vrpolje je na svojoj 17. sjednici održanoj 23. ožujka 9/09.), a u svezi sa člankom 35.b. Zakona o lokalnoj i 

2011. godine donijelo područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 

novine» br. 33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 

ODLUKU 125/08 – pročišćeni tekst i 36/09.) i člankom 48. 

Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-

o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. posavske županije» br. 9/09.), Općinsko vijeće općine 

2010.g. Vrpolje na 17. sjednici održanoj 23. ožujka  2011. 

godine donijelo je

Članak 1. ZAKLJUČAK

Višak prihoda poslovanja u iznosu od o usvajanju Izviješća o radu općinskog načelnika 

28.760,36 kn koristit će se za djelomično pokriće općine Vrpolje za razdoblje 

manjka prihoda od nefinancijske imovine. lipanj - prosinac 2010. godine

Manjak prihoda od nefinancijske imovine 

iznosi 326.044,74 kn.

Nakon pokrića manjka prihoda od Članak 1.

nefinancijske imovine u iznosu od 28.760,36 kn ostaje 

nam manjak prihoda od nefinancijske imovine u Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja 

iznosu od 297.284,38 kao takav bit će evidentiran u Izvješće o radu općinskog načelnika općine Vrpolje za 

knjigovodstvenoj evidenciji. razdoblje od lipnja do prosinca 2010. godine. 

Manjak prihoda od financijske imovine 

iznosi 124.448,85 kuna.

Članak 2.

Članak 2. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije».

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko- OPĆINSKO VIJEĆE 

posavske županije“. OPĆINE VRPOLJE

OPĆINSKO VIJEĆE Klasa: 021-01/11-01/02

OPĆINE VRPOLJE Urbroj: 2178/11-01/11-9

Vrpolje, 23. ožujka  2011.g. 

Klasa: 021-05/11-01/02

Urbroj: 2178/11-01/11-8 Predsjednik 

Vrpolje, 23. ožujka 2011.g. Općinskog vijeća:

Ivan Pralas, v.r.

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Ivan Pralas, v.r.
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Bilješke :
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "LASICA" d.o.o.,  Trg  Josipa  Stadlera  2,  Slavonski  Brod
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