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ŽUPANIJA
-

PREDMET: Suglasnost na izmjene popisa
prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava
između zdravstvenih ustanova na području
Brodsko-posavske županije u 2012. g. - daje se
Veza: Vaša Klasa:500-01/12-01/289,
Urbroj:2178/1-07-12-2, od 9. listopada 2012. g.

akti župana:

104.
Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirane
funkcije za zdravstvene ustanove u 2012. godini
(«Narodne novine» 52/12.) i točke IX. Odluke o
kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i
rasporedu decentraliziranih funkcija u zdravstvu u
2012. godini na području Brodsko-posavske
županije ( «Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» 8/ 2012.), župan Brodsko-posavske
županije donio je
ODLUKU
o izmjeni popisa prioriteta za raspored
dodijeljenih sredstava između zdravstvenih
ustanova u 2012. čiji je osnivač
Brodsko-posavska županija
I.
U Popisu prioriteta za raspored dodijeljenih
sredstava između zdravstvenih ustanova u 2012.
godini čiji je osnivač Brodsko-posavska županija
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
8/2012.) mijenjaju se prioriteti za raspored
decentraliziranih funkcija u Općoj bolnici Nova
Gradiška, Općoj bolnici „Dr.Josip Benčević“
Slavonski Brod i Domu zdravlja Slavonski Brod ,
a prema tablici koja je sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije», a stupa na
snagu nakon dobivene suglasnosti Ministarstva
zdravlja.
Klasa: 023-01/12-01/504
Urbroj: 2178/1-11-01/12-1
Slavonski Brod, 28. rujna 2012.
ŽUPAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

Poštovani!
Prema točki VI. Odluke o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirane
funkcije za zdravstvene ustanove u 2012. g.
(”Narodne
novine”
broj 52/12,
105/12),
Ministarstvo zdravlja izdaje suglasnost Županiji
na utvrđeni popis prioriteta za raspored
dodijeljenih sredstava između zdravstvenih
ustanova na području Županije.
Županija Brodsko-posavska je dopisom
Klasa:500-01/12-01/289, Urbroj:2178/1-07-12-2
od 9. listopada 2012. g. dostavila Odluku župana
o izmjeni popisa prioriteta za raspored
dodijeljenih sredstava između zdravstvenih
ustanova u 2012. g. čiji je osnivač Brodskoposavska županija, sastavni dio koje su tablice
izmijenjenih popisa prioriteta Opće bolnice
Nova Gradiška, Opće bolnice „Dr. Josip
Benčević” Slavonski Brod i Dom zdravlja
Slavonski Brod.
Ministarstvo zdravlja daje suglasnost na
izmijenjeni popis prioriteta za raspored
dodijeljenih sredstava između zdravstvenih
ustanova na području Brodsko-posavske županije
u 2012. godini u dijelu koji se odnosi na Opću
bolnicu Nova Gradiška, Opću bolnicu „Dr. Josip
Benčević” Slavonski Brod i Dom zdravlja
Slavonski Brod.
S poštovanjem,
Ministar
prof.dr.sc. Rajko Ostojić, dr.med., v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Klasa: 404-05/12-01/02
Urbroj: 534-10-2-1-1/2-12-94
Zagreb, 16. listopada 2012.
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OPĆINA BEBRINA

8.
Na temelju članka 14. stavak 3. i 4.
Zakona o proračunu (”Narodne novine” broj
87/08), Općinsko vijeće općine Bebrina na
svojoj 22. sjednici, održanoj 11. 10. 2012.
godine donijelo je
ODLUKU

Opći dio
Članak 1.

Proračun
godinu glasi:
A.

općine

Bebrina

za

2012.

Račun prihoda i rashoda

Prihodi i
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nefinancijsku
imovinu
Razlika - Višak / Manjak

4.029.500,00
4.029.500,00

-

Raspoloživa sredstva iz prethodnih
godina (Višak prihoda)

Raspoloživa sredstva iz
prethodnih godina
C.

o izmjeni i dopuni Proračuna općine
Bebrina za 2012. godinu
I

B.

-

Račun zaduživanja / Financiranja

Primici od financijske
imovine i zaduživanja

-

Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova

-

Neto zaduživanje/financiranje

-

Višak/Manjak+Raspoloživa
sredstva iz prethodnih
godina+Neto zaduživanje/Financiranje -
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OPĆINA KLAKAR

19.
Na temelju članka 39.stavak 1 i 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine 87/08.)., Općinsko vijeće
općine Klakar na svojoj 29. sjednici održanoj 23. listopada 2012.godine donijelo je:
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna općine Klakar za 2012. godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Klakar za 2012.godinu sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK

5.523.364
2.000.000
3.858.000
8.379.000
-4.713.636

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

3.690.000
0
3.690.000
0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

1.023.636

Članak 2.
Prihodi i rashodi u izmjenama i dopunama Proračuna općine Klakar za 2012. godinu utvrđeni su u
tabelarnom prikazu, te se povećavaju ili smanjuju kako slijedi:
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Članak 2.

Opći dio Proračuna sadrži prihode po izvorima i
vrstama prihoda, te rashode po osnovnim
namjenama kako slijedi:
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2012. godine i bit će
objavljena u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.

Broj: 17
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

Klasa:400-01/12-01/
Urbroj:2178/02-03-12-1
Bebrina,11.10. 2012. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.
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Članak 3.
Rashodi i izdaci Proračuna općine Klakar raspoređuje se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u
posebnom dijelu kako slijedi:

Strana: 1636

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 17

Broj: 17

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1637

Strana: 1638

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 17

Broj: 17

»SLUŽBENI VJESNIK«

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2012.
god. i bit će objavljena u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

Strana: 1639

Klasa: 400-08/12-01/1
Ur.br.: 2178/07-02-12-1
Klakar, 23. listopada 2012. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić, ing.str., v.r.
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20.
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3) OBUHVAT I OCJENA STANJA U
OBUHVATU PLANA

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09,
55/11, 90/11, 50/12), članka 29. Statuta općine
Klakar („Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije“ br. 12/09), Općinsko vijeće Klakar na 29.
sjednici održanoj 23. listopada 2012. godine,
donijelo je

Članak 4.
Područje obuhvata Plana nalazi se istočno od
građevinskog područja naselja Ruščica, a ukupne
je površine 149,07 ha.
Područje obuhvata Plana je neizgrađeno , a
ocjenjuje se da predmetni prostor ima mogućnosti
prostornog razmještaja gospodarskih sadržaja.

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
„Gospodarske zone Jelas – Ruščica“

4) CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
PLANA

Članak 1.

Članak 5.

Ovom Odlukom započinje izrada Urbanističkog
plana uređenja „Gospodarske zone Jelas –
Ruščica“, u daljnjem tekstu: Plan.

Osnovni ciljevi i programska polazišta za izradu
Plana su sljedeći:
- Racionalno korištenje potencijala prostora i
razvijanje istih unutar postojećih struktura, na
način održivog razvitka, odnosno razvoja
usklađenog s mogućnostima, ograničenjima ,te
obvezama zaštite prostora.
- Područjem obuhvata plana u smjeru sjeveroistok
– jugozapad prolazi postojeći međunarodni
naftovod – Janaf, te je organizacijom prostora
potrebno stvoriti prostorne odnose prema
zaštitnom koridoru naftovoda, te županijskoj cesti
4210.
- Osiguranje kvalitetne povezanosti Zone s
okolnim prostorom.

1) PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I
DONOŠENJE PLANA
Članak 2.
Plan se izrađuju se u skladu s Prostornim planom
uređenja općine Klakar (PPUO), odredbama
Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne
novine“, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i
50/12)., i Pravilnika o sadržaju, mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih
planova (NN RH br.106/08., 39/04., 45/04. –
ispravak i 163/04.)

5) POPIS POTREBNIH STRUČNIH
PODLOGA ZA IZRADU PLANA
Članak 6.

2) RAZLOZI ZA IZRADU PLANA
Članak 3.
Obveza izrade i granica obuhvata Plana određena
je Prostornim planom uređenja općine Klakar,
sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji
(„Narodne novine“, broj 76/07., 38/09., 55/11.,
90/11. i 50/12).

Za potrebe izrade Plana nije potrebna izrada
stručnih podloga, odnosno koristit će se stručne
podloge iz plana višeg reda (PPUO Klakar).

Broj: 17

»SLUŽBENI VJESNIK«

6) VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA
STRUČNIH RJEŠENJA

Strana: 1641

5.
MINISTARSTVO KULTURE, Uprava
za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u
Osijeku, Osijek, Kuhačeva 27

Članak 7.
Stručna rješenja pribavit će se od strane stručnog
izrađivača Plana.

6.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje ,
PU Slavonski Brod,
7.

7) VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA
KATASTARSKIH PLANOVA I
GEODETSKIH PODLOGA

MUP – PU brodsko – posavska

8.
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša
Petra Krešimira IV 1, 35000 SLAV. BROD

Članak 8.
Za izradu Plana potrebno je osigurati topografskokatastarsku podlogu u mjerilu 1:5.000.

8) POPIS TIJELA I OSOBA KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA PLAN

9.
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
Služba za gospodarstvo
Odsjek za poljoprivredu, šumarstvo i vodno
gospodarstvo
Petra Krešimira IV 1, 35000 SLAVONSKI
BROD

Članak 9.
Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima
koja daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i
propisani dokumenti) za izradu Plana iz područja
svog djelovanja, te drugih sudionika koji će
sudjelovati u izradi Plana je sljedeći:

10.
BRODSKO -POSAVSKA ŽUPANIJA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
Trg pobjede bb, 35000 SLAVONSKI BROD
11.
HRVATSKE VODE ZAGREB
VGO za vodno područje sliva Save
VGI ''Brodska posavina'' Slavonski Brod
Braće Radića 22, 35000 SLAVONSKI BROD

1.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
Uprava za poljoprivredno zemljište, Ul. grada
Vukovara 78, 10000 ZAGREB,

12.
''VODOVOD'' d.o.o.
N. Zrinskog 25, 35000 SLAVONSKI BROD

2.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
Uprava šumarstva ,Ulica grada Vukovara 78, 10
000 ZAGREB

13.
HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE,
Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB

3.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
Uprava gospodarenja vodama, Zagreb, Ulica grada
Vukovara 78, 10000 Zagreb

14.
HEP-OPERATOR PRIJENOSNOG
SUSTAVA d.o.o.
Prijenosno područje Osijek
Šetalište kardinala F. Šepera 1a, 31000 OSIJEK

4.
M I N I S TA R S T V O Z A Š T I T E
PRIRODE I OKOLIŠA, Uprava za zaštitu
prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000
ZAGREB

15.
HEP-OPERATOR
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.
Elektra Slavonski Brod, Služba za razvoj i
investicije
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Petra Krešimira IV 11, 35000 SLAVONSKI
BROD
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9) ROKOVI VEZANI UZ IZRADU PLANA
Članak 13.

16.
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
I. G. Kovačića 58, 35000 SLAVONSKI BROD

18.
JANAF d.d.
Miramarska 24, 10000 ZAGREB

Dostava zahtjeva za izradu Plana ( podaci, planske
smjernice i propisani dokumenti) u roku od 30
dana.
Nacrt prijedloga Plana - u roku od 90 dana od
primitka eventualno nedostajućih kartografskih
podloga i zahtjeva tijela i osoba određenih
posebnim propisima, sukladno članku 79. Zakona
o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07.,
38/09., 55/11., 90/11. i 50/12).

19.
BROD PLIN d.o.o.
Tome Skalice 4, 35000 SLAVONSKI BROD

10) IZVORI FINANCIRANJA

17.
HRVATSKE ŽELJEZNICE
HŽ-INFRASTRUKTURA
Ulica A. Mihanovića 12, 10 000 Zagreb

Članak 14.
Članak 10.
Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna
Plana je 30 dana od dana dostave ove Odluke. U
slučaju da tijela i osobe iz članka 9. ove Odluke ne
dostave svoje zahtjeve u roku određenom u
prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Izvor financiranja Plana je Proračun općine
Klakar.

11) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.

Članak 11.
U skladu sa člankom 79. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji, tijela i osobe iz članka 9. ove
Odluke moraju u svojim zahtjevima odrediti
važeće propise i njihove odredbe, te druge stručne i
ostale dokumente, na kojima temelje svoje
zahtjeve u izradi Plana. Ako to ne učine, nositelj
izrade nije dužan poštivati takve zahtjeve. U tom
slučaju je nositelj izrade Plana dužan posebno
obrazložiti nepoštivanje zahtjeva.

Članak 12.
Tijela i osobe iz članka 9. ove Odluke dužni su
nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez
naknade raspoložive podatke i drugu
dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji su
potrebni za izradu Plana.

U vrijeme izrade Plana nema zabrane izdavanja
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru,
odnosno građenje.

Članak 16.
Sukladno članku 79. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji ova Odluka dostavlja se:
- urbanističkoj inspekciji,
- tijelima i osobama iz članka 9. ove Odluke
zajedno s pozivom za dostavu zahtjeva iz članka
79. Zakona.

Članak 17.
Provođenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Klakar.
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Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
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„Za pomoćne građevine: garaže (koje nisu
u sklopu stambenog objekta), spremišta, šupe,
spremišta poljoprivrednih proizvoda (bez silosa),
objekte za držanje stoke i peradi (štagljevi, svinjci,
kokošinjci i dr. koji nisu u sklopu farme) i druge
pomoćne objekte komunalni doprinos se
obračunava u iznosu od 2,00 kn/m³. “
Stavak 3 postaje stavak 4.

Klasa: 021-05/12-02/24
Ur. broj: 2178/07-02-12-1
Klakar, 23. listopada 2012. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić, ing.str., v.r.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa: 021-05/12-02/21
Ur. broj: 2178/07-02-12-1
Klakar, 23. listopada 2012.g.

21.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,
79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i na temelju članka 29.
Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko
– posavske županije“ br. 12/09) Općinsko vijeće
općine Klakar na svojoj 29. sjednici održanoj 23.
listopada 2012.g. donosi

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić, ing.str., v.r.

22.

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu

Na temelju članka 29. Statuta općine
Klakar («Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije» br. 12/09.), Općinsko vijeće općine
Klakar na svojoj 29. sjednici održanoj 23. listopada
2012.godine, donijelo je

Članak 1.
ODLUKU
U Odluci o komunalnom doprinosu
„Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“ br.
24/2004. i Odluci o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnom doprinosu „Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije“ br. 12/2011.) u članku
8 iza stavka 2 dodaje se novi stavak 3 i glasi:

o raspisivanju natječaja za prodaju i
utvrđivanje početne cijene općinskog
građevinskog zemljišta u gospodarskoj zoni
„Biđevi“, Ruščica

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Broj: 17

Članak 1.

Članak 3.

Ovom Odlukom se prodaju nekretnine u
vlasništvu općine Klakar, i to građevinsko
zemljište u gospodarskoj zoni „Biđevi“, upisano u:
z.k.ul. 739 k.o. Ruščica:
2
k.č.br: 538/3, sa 28 78 m ;
z.k.ul. 350 k.o. Ruščica:
k.č.br: 538/2, sa 56 45 m2;
z.k.ul. 338 k.o. Ruščica:
k.č.br: 542/1, sa 1 56 35 m2;
z.k.ul. 513 k.o. Ruščica:
2
k.č.br: 544/1, sa 51 73 m ;
z.k.ul. 419 k.o. Ruščica:
2
k.č.br: 549/1, sa 1 20 58 m ;
k.č.br: 549/3, sa 82 34 m2;
k.č.br: 551/1, sa 91 59 m2;
k.č.br: dio 553/1, sa 1 60 00 m2;
z.k.ul. 488 k.o. Ruščica:
k.č.br: 550/1, sa 38 37 m2;
2
Ukupno: 7 86 19 m .

Nakon provedenog natječajnog postupka,
ovlašćuje se načelnik općine Klakar, da u ime
općine, kao prodavatelj, zaključi kupoprodajni
ugovor s najpovoljnijim ponuditeljima.

Utvrđuje se jedinična početna cijena u
2
iznosu 45,00 kn/m .
Katastarske čestice se prodaju u cijelosti ili
se može prodati dio, ovisno o potrebi pojedinog
kupca, odnosno investitora.
Jamčevina se plaća u iznosu od 10% od
utvrđene početne cijene, a ovisno o površini
parcele ili površine dijela parcele koji je predmet
kupnje.

Članak 2.
Nekretnine će biti prodane putem javnog
natječaja, koji će se objaviti u tjednom tisku
„Posavska Hrvatska“, na oglasnoj ploči općine i na
web stranici općine Klakar.
Postupak javnog natječaja prodaje
građevinskog zemljišta će pripremiti i provesti
Jedinstveni upravni odjel i Stručno povjerenstvo,
koje imenuje načelnik općine.

Članak 4.
Općina Klakar zadržava pravo poništenja
ovoga natječaja bez posebnog obrazloženja
ponuditeljima, te nije obavezna prihvatiti niti jednu
ponudu za kupnju nekretnina i u tom slučaju ne
snosi bilo kakvu odgovornost prema
ponuditeljima.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije.“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa: 021-05/12-02/22
Ur. broj: 2178/07-02-12-1
Klakar, 23. listopada 2012. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić, ing.str., v.r.
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OPĆINA OPRISAVCI

15.

Članak 2.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09 i
150/11) ) i članka 32. Statuta općine Oprisavci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
11/09) Općinsko vijeće općine Oprisavci na 21.
sjednici održanoj 25. listopada 2012.g. donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o radu općinskog
načelnika u razdoblju
od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu općinskog
načelnika općine Oprisavci u razdoblju od 1.
siječnja do 30. lipnja 2012. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/12-01/18
UR. BROJ: 2178/14-01-12-1
Oprisavci, 25. listopada 2012. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Matija Trepšić, v.r.
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Broj: 17
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

16.

Temeljem čl. 27 Zakona o zaštiti od
elementarnih nepogoda ( Narodne novine br. 73/97
) i članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/09),
Općinsko vijeće općine Oprisavci na 21. sjednici
održanoj 25. listopada 2012. g. donosi

KLASA: 023-05/12-01/17
UR. BROJ: 2178/14-01-12-1
Oprisavci, 25. listopada 2012. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Matija Trepšić, v.r.

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda
17.
Članak 1.
U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

ANTUN JOVIČIĆ, predsjednik
MARA MAGLIĆ, član
ANTUN BARTOLOVIĆ, član
MATO BLAŽEVIĆ, član
BLAŽ RADIČEVIĆ, član

Temeljem čl. 108. i 109. Zakona o
proračunu (N.N.87/08), Općinsko vijeće općine
Oprisavci je na 21. sjednici održanoj 25. listopada
2012.g. donijelo
POLUGODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna općine Oprisavci za razdoblje
1. 1. - 30. 6. 2012. g.

Članak 2.
OPĆI DIO
Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od
četiri godine

Članak 3.

I
Polugodišnjim obračunom Proračuna općine
Oprisavci za razdoblje 1.1.-30.6. 2012.godine
utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od
1.441.499 Kn.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u
proračunu općine Oprisavci.
II
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama Proračuna
za razdoblje 1.1.-30.6.2012. godinu izvršeni su u
ukupnom iznosu od 1.181.507 Kn.

III
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i

Broj: 17
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izvršenih rashoda i izdataka daje nam ostvareni
višak prihoda:
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IV

Ostvareni prihodi i
primici 1-6-12.g.

1.441.499 Kn

Stanje žiro-računa na dan 1.1.2012.godine bilo je
10.315,22 Kn, a na dan 30. 6. 2012. godine
164.344,06 Kn.

Izvršeni rashodi i
izdaci 1–6-12.g.

1.181.507 Kn

Stanje blagajne na dan 1. 1. 2012. g. bilo je 0,00 Kn,
a na da 30. 6. 2012. g. 1.541,43 Kn.

Višak prihoda
1-6-2012.godine

259.992 Kn

Ukupni utvrđeni
iznosi:

manjak prihoda i primitaka

Manjak prihoda prenesen
iz 2011.g.

-342.821 Kn

Višak prihoda
-1-6- 2012 godine

259.992 Kn

Ukupni manjak
prihoda 2012.g.

-82.829 Kn
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V

Stanje potraživanja na dan 30. 6. 2012. godine:
-

potraživanja za općinske
poreze (tvrtka, reklame, porez na
potrošnju)
120.106,22 Kn
potraž. za prihode od imovine
(zakup zemlje., i dr.) 268.636,06 Kn
potraž. za komunalne doprinose i
naknade
80.337,03 Kn
UKUPNO:
469.079,31 Kn
VI
Stanje nepodmirenih obveza prema dobavljačima
na dan 30. 6. 2012. g. bilo je 255.745,51 Kn.
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POSEBNI DIO
VIII
Posebni dio Proračuna općine Oprisavci sadrži
rashode izvršene po korisnicima i nositeljima
sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.

IX
Polugodišnji obračun Proračuna, zajedno s
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za
navedeno razdoblje, bit će objavljen u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

VII
Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama
vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna
općine Oprisavci, za razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2012.
godinu.

Klasa: 400-01/12-01/6
Urbroj: 2178/14-01-12-1
Oprisavci, 25. listopada 2012.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Matija Trepšić, v.r.
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Broj: 17

OPĆINA PODCRKAVLJE

5.

Na temelju članka 15.st. 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/3 pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11) i članka 33. Statuta općine
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 22/05 i 09/09), Općinsko vijeće
općine Podcrkavlje na 28. sjednici održanoj 9.
studenog 2012. godine donijelo je:

daljnjem tekstu: Odluka) određuju se komunalne
djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja
komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi, te
uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili
javnog natječaja za povjerevanje tih djelatnosti na
temelju ugovora na području općine Podcrkavlje (u
daljnjem tekstu općina).

II.
ODREĐIVANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI
Članak 2.

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora

I.

OPĆA ODREDBA

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na
temelju pisanog ugovora o povjeravanju
obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili
pravnoj osobi jesu:
-

Članak 1.
Ovom Odlukom o komunalnim djelatnostima koje
se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora (u

-

održavanje javne rasvjete,
održavanje i uređivanje nerazvrstanih
cesta,
održavanje groblja,
održavanje javnih površina.
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Komunalna djelatnost javna rasvjeta obuhvaća
komunalne poslove održavanja objekata i uređaja
javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina,
javnih cesta, a naročito tekuće održavanje objekata
i uređaja javne rasvjete, zamjena dotrajalih
stupova, zamjena dotrajalih sijalica, rasvjetnih
armatura, bojanje rasvjetnih stupova i dr.
Komunalna djelatnost održavanja i uređenja
nerazvrstanih cesta obuhvaća poslove nabave,
prijevoza i ugradnje kamenog agregata, sanacije
udarnih rupa („krpanje“ asfaltnim slojem),
nasipanje poljskih putova, nasipanje nerazvrstanih
cesta, čišćenje otvorenih kanala i po potrebi iskop
novih, uređenje bankina, čišćenje snijega i sl. na
nerazvrstanim cestama na područje općine
Podcrkavlje.
Komunalna djelatnost održavanja groblja
obuhvaća poslove održavanja prostora za
obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop
pokojnika, uređenje groblja, održavanje trajnih
nasada, košnja trave, uređenje staza, sakupljanje
otpada, utovar i odvoz na deponiju, čišćenje snijega
i sl.
Komunalna djelatnost održavanja javnih površina
obuhvaća održavanje javnih zelenih površina,
pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih
odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta
i javnih prometnih površina, te dijelova javnih
cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne
održavaju kao javne ceste prema posebnom
zakonu.

III.

UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA
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Prikupljanju ponuda pristupit će se kada vrijednost
komunalnih poslova komunalne djelatnosti u
godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od
200.000,00 kuna.
Javnom natječaju pristupit će se kada vrijednost
komunalnih poslova komunalne djelatnosti u
godišnjem iznosu prelazi vrijednost od 200.000,00
kuna.
Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog
natječaja donosi općinski načelnik.
Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja
provodi Povjerenstvo za nabavu sastavljeno od
predsjednika i dva člana koje imenuje općinski
načelnik.

1.

Prikupljanje ponuda
Članak 4.

Prikupljanje ponuda provodi se pozivom za
dostavu ponude za najmanje tri ponuditelja.
Poziv za dostavu ponude ponuditeljima upućuje
općinski načelnik.
Poziv za dostavu ponude mora sadržavati sve
elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano
podnošenje ponude, koji su navedeni u članku 5.
ove Odluke.
Postupak otvaranja i ocjene potpunosti ponuda
provodi Povjerenstvo za nabavu, na način i po
postupku određenom člankom 8. ove Odluke.

Članak 3.
2.
Postupak podnošenja ponuda za obavljanje
komunalnih poslova komunalnih djelatnosti iz
članka 2. ove Odluke provodi se:

Javni natječaj
Članak 5.

Javni natječaj mora sadržavati:
-

prikupljanjem ponuda,
javnim natječajem.

-

djelatnost za koju se sklapa ugovor,
vrijeme na koje se sklapa ugovor,
vrstu i opseg poslova,
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-

način određivanja cijene za obavljanje
poslova, te način i rok plaćanja,
jamstvo za ozbiljnost ponude,
način, mjesto i rok podnošenja ponuda,
rok važenja ponude,
isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
mjesto i vrijeme održavanja sjednice
Povjerenstva za provedbu natječaja,
uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Javni natječaj iz st.1. ovog članka objavljuje se u
tjednom tisku i na oglasnoj ploči općine
Podcrkavlje.

-

-

-

Članak 6.
Ponuda mora biti izražena u obliku naznačenom u
dokumentaciji za nadmetanje.
Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se
onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova
ili dijelova ponude.
Stranice ponude označavaju se rednim brojem
stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili
ukupan broj stranica ponude kroz redni broj
stranice. Ponuda se predaje u izvorniku.
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj
omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom
i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave
na koji se ponuda odnosi, naznakom „NE
OTVARAJ-PONUDA ZA...“, te ostalim podacima
sukladno dokumentaciji za nadmetanje, u roku od
15 dana od dana objave natječaja.

Članak 7.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeću
dokumentaciju:
-

naziv i točnu adresu ponuditelja,
dokaz o registraciji za obavljanje
komunalne djelatnosti ( obrtnica ili izvod
iz registra trgovačkog suda ) ne stariji od 6
mjeseci,

-
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potvrde BON 1 i BON 2, ne starije od 30
dana,
potvrde o plaćenim porezima i
doprinosima za zadnji mjesec prije objave
natječaja (Porezna uprava, RFMIO
RZZO),
izjavu i potvrdu o nekažnjavanju
odgovorne osobe u svezi sa sudjelovanjem
u kriminalnoj organizaciji, korupciji,
prijevari ili pranju novca, ovjerenu od
strane javnog bilježnika,
reference tvrtke, odnosno obrta za
obavljanje komunalne djelatnosti koje je
predmet natječaja ( izjavu o tehničkoj
opremljenosti, stručnoj osposobljenosti,
broju zaposlenih i sl.)
popis radova s potvrdama naručitelja o
uredno izvedenim radovima (a koje su
predmet natječaja) u posljednje tri godine,
ponudbeni troškovnik s ukupnom
vrijednosti radova s posebno iskazanim
PDV-om,
jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku
bjanko zadužnice ovjerene kod javnog
bilježnika na iznos od 20.000,00 kuna.
Članak 8.

Ukoliko se provedba postupka vrši na način
prikupljanja ponuda iz članka 3. ove Odluke,
Povjerenstvo za nabavu provest će otvaranje
pristiglih ponuda na sjednici koja se može održati
najranije 3 dana od isteka roka za podnošenje
ponuda, radi utvrđivanja prispjelosti ponuda
podnesenih putem pošte.
Ukoliko se provedba postupka provodi javnim
natječajem sukladno članku 3. ove Odluke,
otvaranju pristiglih ponuda na javni natječaj mogu
biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni
predstavnici.
O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda za
javni natječaj vodi se zapisnik koji potpisuju
članovi Povjerenstva za nabavu.
Ponude koje ne sadržavaju dokumentaciju
navedenu u javnom natječaju kao i
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nepravovremeno pristigle ponude, neće se uzeti u
razmatranje.
Na osnovi pristiglih ponuda i zaključka
Povjerenstva, općinski načelnik donosi zaključak o
prijedlogu za odabir ponude, te isti upućuje
Općinskom vijeću općine Podcrkavlje radi
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje
komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora.

-
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djelatnost za koji se sklapa ugovor,
vrijeme na koje se sklapa ugovor,
vrstu i opseg poslova,
način određivanja cijene za obavljanje
poslova, te način i rok plaćanja,
jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.

Protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti
upravni spor.
Ugovor iz prethodnog stavka ovog članka obvezno
sadrži djelatnosti za koje se sklapa ugovor, vrijeme
na koje se sklapa ugovor, vrstu i opseg poslova,
način određivanja cijene za obavljanje poslova, te
način i rok plaćanja, jamstvo izvršitelja.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije„.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA:363-02/12-01/19
URBROJ:2178/13-01-12-1
Podcrkavlje, 9. 11. 2012.

IV. MJERILA ZA ODABIR PONUDE
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Kladarić, dipl.iur., v.r.

Članak 9.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se
prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja prema
traženim uvjetima i zahtjevima nadmetanja koja
udovoljava sljedećim kriterijima:
-

bolje reference za obavljanje komunalnih
djelatnosti iz članka 2.ove Odluke,
broj i struktura radnika,
oprema,
ponuđena cijena,
uvjeti plaćanja (odgoda plaćanja,
kompenzacije i druge pogodnosti).

Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna
prihvatljiva ponuda.

6.

Na temelju članka 10. stavka 1. 3. 4. i 5.
Zakona o trgovini (NN 87/08, 96/8 i 116/08, 76/09OUSRH, i 114/11 ) i članka 33. Statuta općine
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 22/5 i 09/09) Općinsko vijeće
općine Podcrkavlje na 28. sjednici 9. studenog
2012. godine donijelo je
ODLUKU

Članak 10.
Na temelju Odluke iz članka 8. st. 5. općinski
načelnik sklapa ugovor o povjeravanju određenih
komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:

o trgovini na malo izvan prodavaonica
pokretnom prodajom na području
općine Podcrkavlje
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Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se prodaja robe i usluga
na malo, izvan trgovina, pokretnom prodajom.
Pod pokretnom prodajom putem pokretnih
prodavaonica smatra se prodaja mješovite robe i
drugih proizvoda iz posebno prilagođenih vozila, a
u skladu s odredbama posebnih propisa.
Prodaja putem pokretnih prodavaonica stalnog je i
povremenog karaktera.
Stalnom prodajom putem pokretnih prodavaonica
smatra se prodaja organizirana svakodnevno ili u
kontinuitetu s određenim tjednim vremenskim
razmacima.
Svako vozilo namijenjeno stalnoj prodaji u smislu
ovog članka smatra se izdvojenom poslovnom
jedinicom i mora imati na vozilu jasno naznačen
naziv i adresu tvrtke.

NAČIN PRODAJE
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može se obavljati u svim naseljima općine
Podcrkavlje gdje nema otvorene trgovačke radnje
mješovitom robom.
Prodaja putem pokretnih trgovina može se
obavljati na javnim površinama, parkirališnim
površinama, ugibalištima i na privatnim
površinama uz suglasnost vlasnika parcele, uz
uvjet da ne remete sigurnost prometa.

Članak 4.
Naknada za obavljanje prodaje putem pokretne
trgovine iznosi 100,00 kn mjesečno i prihod je
Proračuna općine Podcrkavlje.

Članak 5.
Naknadu iz prethodnog članka prodavatelj je dužan
platiti prije početka obavljanja prodaje putem
pokretne trgovine.

Članak 2.
KAZNENE ODREDBE
Trgovina robe na malo izvan prodavaonica može se
obavljati temeljem odobrenja Jedinstvenog
upravnog odjela, u skladu s ovom Odlukom.
Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja u
zahtjevu je dužan navesti osnovne podatke o
podnositelju, robu koju će prodavati i način na koji
će je prodavati, površinu gdje će je prodavati i koju
će zauzeti, te priložiti ispravu nadležnog tijela
kojom dokazuje da je registriran za obavljanje
djelatnosti.
Odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela sadrži
sljedeće podatke: osnovne podatke o podnositelju
zahtjeva, lokaciju i površinu na kojoj se prodaje
roba, način prodaje robe i vrstu robe, vrijeme
trajanja odobrenja (početak i završetak trajanja
odobrenja), obvezu čišćenja površine.
Odobrenja iz ove Odluke neće se izdati ukoliko
podnositelj zahtjeva ima nepodmirenih dugovanja
prema općini Podcrkavlje po bilo kojoj osnovi.

Članak 6.
Osoba kojoj je izdano odobrenje u skladu s
odredbama ove Odluke dužna se pridržavati
odredaba ove Odluke, Odluke kojom se uređuje
komunalni red, te posebnih propisa koji uređuju
djelatnost trgovine.

Članak 7.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi
gospodarska inspekcija i načelnik općine
Podcrkavlje ili djelatnik kojeg ovlasti. U
provođenju nadzora nad ovom Odlukom općinski
načelnik ili ovlaštena osoba ima ovlasti propisane
Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 8.
Članak 3.
Svakodnevna prodaja putem pokretnih trgovina

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 kuna,
kaznit će se pravna osoba, počinitelj prekršaja, koja
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obavlja trgovinu na malo izvan prodavaonice na
području općine Podcrkavlje suprotno odredbama
ove Odluke.
Za počinitelja prekršaja iz prethodnog stavka
kaznit će se i odgovorna fizička osoba u pravnoj
osobi od 200,00 do 500,00 kuna.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i
fizička osoba-obrtnik novčanom kaznom u iznosu
od 500,00 do 2.000,00 kuna.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
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ODLUKU

o prodaji nekretnine i
raspisivanju javnog natječaja
za k.č.br. 130/1 k.o.Grabarje upisane
z.k.ul.br. 547

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje ovom
Odlukom ovlašćuje općinskog načelnika za
raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnine
u vlasništvu općine Podcrkavlje u k.o. Grabarje,
k.č.br. 130/1 oranica Dol površine 680 čhv.,
odnosno 2444 m² upisane u z.k.ul.br. 547.

Članak 2.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 330-01/12-01/1
URBROJ: 2178/13-01-12-1
Podcrkavlje, 9.11. 2012.

Zadužuje se općinski načelnik za ishođenje
podatka o tržišnoj vrijednosti nekretnine iz članka
1. ove Odluke od strane Porezne uprave, Ispostave
Slavonski Brod, Odjela za nekretnine koji će
ujedno i biti početna cijena navedena u natječaju za
prodaju predmetne nekretnine.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Kladarić, dipl.iur., v.r.

Članak 3.
Osim početne cijene iz članka 2. ove Odluke u
javnom natječaju obvezni elementi natječaja su da
ponuditelji mogu biti:

7.

-

Na temelju članka 391.st. 1. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br.
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 33. Statuta
općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 22/05 i 09/09), Općinsko
vijeće općine Podcrkavlje na 28. sjednici održanoj
9. 11. 2012. godine donijelo je:

-

sve pravne osobe registrirane u RH kao i
fizičke osobe državljani RH,
moraju imati potvrdu da nemaju dugovanja
prema općini Podcrkavlje po bilo kojoj
osnovi,
uz ponudu obvezno dostaviti dokaz o uplati
10 % jamstva za ozbiljnost ponude koja se
uplaćuje na žiro-račun općine i ista će se
izabranom ponuditelju uračunati u
kupoprodajnu cijenu, a neizabranim
ponuditeljima vratiti u roku od 15 dana od
dana donošenja odluke o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja,
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-

ostale elemente natječaja kao što su rokovi,
način dostavljanja ponuda, otvaranje
ponuda i sl. odredit će općinski načelnik.
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Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit
će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

Članak 4.
Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za
provedbu natječaja koje imenuje općinski načelnik
posebnom odlukom.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 406-01/12-01/3
URBROJ: 2178/13-01-12-2
Podcrkavlje, 9. studeni 2012.

Članak 5.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi
Općinsko vijeće.

Članak 6.
S odabranim najpovoljnijim ponuditeljem općinski
načelnik zaključuje kupoprodajni ugovor za
predmetnu nekretninu iz članka 1. ove Odluke.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Kladarić, dipl.iur., v.r.
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OPĆINA VRPOLJE

Članak 1.

28.

Na temelju članka 31. Statuta općine
Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 9/09.), a u svezi sa člankom 35.b.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» br. 33/01., 60/01.,
106/03., 129/05., 109/07., 125/08 – pročišćeni tekst
i 36/09.) i člankom 48. Statuta općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br. 9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 32.
sjednici održanoj 6. studenog 2012. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izviješća o radu
općinskog načelnika općine Vrpolje za
razdoblje siječanj - lipanj 2012. godine

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja
Izvješće o radu općinskog načelnika općine Vrpolje
za razdoblje od siječnja do lipnja 2012. godine.

Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/12-01/08
Urbroj: 2178/11-01/12-2
Vrpolje, 6. studenoga 2012.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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29.

Na temelju članka 31 Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09.) („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 9/09.) i članka 25. Odluke o
gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije br. 14/11), a u svezi sa člankom 391.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99.,
22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08.,
38/09., 153/09. i 90/10.), po provedenom Javnom
natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu općine
Vrpolje objavljenom u „Posavska Hrvatska” 14.
rujna 2012.g. Općinsko vijeće općine Vrpolje na
32. sjednici održanoj 6. 11. 2012. godine donijelo
je:
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u građevinskom području u Vrpolju, upisana u z.k.
ul. 853 k.o. VRPOLJE i to:
za k.č.br. 2330/9 Livada Vašarište,
površine 620 m2, početne cijene 49.600,00 kn
ponuda ponuditelja : IVANA KULAŠA, iz
Vrpolja, I. Meštrovića 32A,
OIB: 42211240623
s ponuđenom cijenom u iznosu od 50.000,00 kn

III
Izabranom ponuditelju odobrava se isplata
kupoprodajne cijene u najviše 6 mjesečnih obroka,
s tim da uknjižbu prava vlasništva kupac može
izvršiti tek nakon isplate kupoprodajne cijene u
cijelosti.

IV
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
za prodaju nekretnina u vlasništvu općine
Vrpolje

Iznos uplaćen na ime jamčevine uračunat će se u
kupoprodajnu cijenu prilikom sklapanja
kupoprodajnog ugovora .

V
I
Predmet ove Odluke je izbor najpovoljnijih
ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu
općine VRPOLJE - građevinsko zemljište, Ulica
Josipa Matasovića u Vrpolju upisane u z.k. ul. 853
k.o. VRPOLJE, označenih kao:
k.č.br. 2330/4 – Livada Vašarište,
površine 620 m2,
k.č.br. 2330/5 – Livada Vašarište,
površine 620 m2
k.č.br. 2330/9 – Livada Vašarište,
površine 620 m2
Po provedenom Javnom natječaju objavljenom 14.
rujna 2012.g. u «Posavskoj Hrvatskoj».

II
Prihvaća se, kao najpovoljnija ponuda, za
prodaju nekretnina u vlasništvu općine VRPOLJE

Zadužuje se načelnica općine da u roku od 8 dana sa
izabranim ponuditeljem sklopi kupoprodajni
ugovor, kojim će se detaljnije regulirati međusobna
prava i obveze sukladno uvjetima iz natječaja.

Obrazloženje
Općinsko vijeće općine Vrpolje dana 3. rujna
2012.g. na svojoj 31. sjednici donijelo je Odluku o
prodaji nekretnina
u vlasništvu
općine
VRPOLJE, Klasa: 021-05/12-01/07; Urbroj:
2178/11-01/12-3 i to nekretnine – građevinsko
zemljište u Ulici Josipa Matasovića u Vrpolju
upisane u z.k. ul. 853 k.o. VRPOLJE, označene
kao:
k.č.br. 2330/4 – Livada Vašarište, površine
620 m2,
k.č.br. 2330/5 – Livada Vašarište, površine
620 m2
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k.č.br. 2330/9 – Livada Vašarište, površine
620 m2

30.

Temeljem navedene Odluke u glasilu
„Posavska Hrvatska„ objavljen je dana
14. rujna 2012. g. Javni natječaj za prodaju
predmetnih nekretnina .

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“,
broj 26/03. pročišćeni tekst, 82/04. , 110/04,
178/04, 38/09, 79/09. i 49/11. ), članka 31. Statuta
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 09/09.) i članka 8. Odluke
o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 12/10),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na 32. sjednici od
6. 11. 2012. godine, donosi

Dana 25. rujna 2012. g. Povjerenstvo za
raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine
Vrpolje, koje je imenovalo Općinsko vijeće,
obavilo je javno otvaranje pristiglih ponuda po
objavljenom Javnom natječaju. Utvrđeno je da je
pristigla jedna (1) ponuda pravodobna i potpuna i to
za k.č.br. 2330/9.

ODLUKU
Nakon analize i ocjene pristigle ponude
Povjerenstvo je utvrdilo da je:
za k.č.br. 2330/9
Livada Vašarište,
površine 620 m2, početne cijene 49.600,00 kn
pristigla jedna ponuda i to ponuda ponuditelja:
IVANA
KULAŠA, iz Vrpolja, Ulica Ivana
Meštrovića 32, s ponuđenom cijenom u iznosu od
50.000,00 kn, kojom nudi plaćanje kupoprodajne
cijene obročno do 1.5.2013.
Nakon analize i ocjene pristigle ponude
Povjerenstvo je sačinilo nacrt prijedloga Odluke
koji je uputilo Općinskom vijeću na usvajanje .
Slijedom svega navedenog Općinsko
vijeće je ocijenilo da je postupak proveden u skladu
sa Odlukom Vijeća i odredbama Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima, da
predloženi ponuditelj u cijelosti ispunjava uvjete,
te je stoga odlučeno kao u izreci Odluke .
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/12-01/08
Urbroj: 2178/11-01/12-3
Vrpolje, 6. 11. 2012.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
za obavljanje komunalnih poslova održavanja
javne rasvjete
na području općine Vrpolje

1.
Za obavljanje komunalnih poslova
održavanja javne rasvjete na području općine
Vrpolje postupku javnog prikupljanja ponuda za
održavanja javne rasvjete na području općine
Vrpolje objavljenog dana 17. kolovoza 2012.
godine u tjedniku „Posavska Hrvatska“, izabire se
LUKETIĆ–KOMERC d.o.o. Sapci 19, OIB:
37949556836.
2.
Izabrani ponuditelj obavljat će povjerene
poslove sukladno troškovniku za održavanje javne
rasvjete iz prihvaćene ponude, koji je sastavni
dio ove Odluke.
3.
Obavljanje komunalne djelatnosti iz točke
1. povjerit će se izabranom ponuditelju temeljem
pisanog ugovora na vrijeme od 4 (četiri) godine.
4.
Načelnica općine Vrpolje će s izabranim
ponuditeljem sklopiti Ugovor o povjeravanju
obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1 ove
Odluke sa sadržajem propisanim stavkom 5. članka
15. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Obrazloženje
Općina Vrpolje objavila je 17. kolovoza 2012.
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godine u tjedniku „Posavska Hrvatska“ natječaj za
javno prikupljanje ponuda za održavanje javne
rasvjete na području općine Vrpolje .
Na objavljeni Natječaj odnosno javno
prikupljanje pisanih ponuda pristigle su 2 (dvije)
ponude i to: ponuda Nevenka Talajić vl. obrta
TALAJIĆ - elektroinstalaterski obrt, Đakovo, A.
Starčevića 247, OIB:96842790213, i ponuda
LUKETIĆ–KOMERC d.o.o. Sapci 19, OIB:
37949556836.
Razmatrajući pristigle ponude, u postupku je
utvrđeno da obje ponude u potpunosti ispunjavaju
uvjete tražene javnim natječajem (točka 4
a,b,c,d,e,f, g,h, i).
Cjelovitom analizom ponuda oba
ponuditelja , utvrđeno je da su oba ponuditelja za
točku 4.e) reference za obavljanje komunalnih
poslova koje su predmet postupka u svojim
ponudama taksativno nabrojali za koje naručitelje
obavljaju navedene poslove iako uz to nisu
priložili i potvrde tih naručitelja.
Međutim, kako je ponuditelj
LUKETIĆ–KOMERC d.o.o. Sapci 19, OIB:
37949556836, već obavljao navedene komunalne
poslove temeljem ranijih ugovora za općinu
Vrpolje, u vremenskom razdoblju od 2004. do
2011. godine , stručno , uredno i kvalitetno te
općina Vrpolje budući ima vlastita i neposredna
saznanja o urednom obavljanju ovih poslova,
reference drugih naručitelja nisu ni potrebne.
Analizom ponudbenog troškovnika
utvrđeno je da je ponuditelj LUKETIĆ–KOMERC
d.o.o. Sapci 19, OIB: 37949556836 u 34 stavke od
ukupno 41 stavke iz Troškovnika za cijenu
materijala ponudio nižu cijenu od ponuditelja
N e v e n k a Ta l a j i ć a v l . o b r t a TA L A J I Ć
elektroinstalaterski obrt , Đakovo , A. Starčevića
OIB:96842790213, dok je Nevenko Talajić vl.
obrta TALAJIĆ elektroinstalaterski obrt , Đakovo ,
A. Starčevića OIB: 24796842790213 povoljniji u 7
stavki od ukupno 41 stavke za cijenu materijala.
Za cijenu usluge prema ponudbenom troškovniku
jeftiniji je Nevenko Talajić vl. obrta TALAJIĆ
elektroinstalaterski obrt , Đakovo .
Slijedom navedenog nakon cjelovite analize obje
ponude utvrđeno je da je povoljniji ponuditelj
LUKETIĆ–KOMERC d.o.o. Sapci 19, koji je po
većem broju stavki za cijene materijala znatno
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jeftiniji od ponuditelja Nevenka Talajića vl. obrta
TALAJIĆ elektroinstalaterski obrt , Đakovo .
Uzevši u obzir da je LUKETIĆ–KOMERC d.o.o.
Sapci 19, već više godina obavljao poslove ove
komunalne djelatnosti za općinu Vrpolje i da
općina Vrpolje na njegov rad nema nikakvih
primjedbi (što je ujedno i dokaz za tražene
reference) isti je izabran za najpovoljnijeg
ponuditelja.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u
izreci.
Uvjeti obavljanja komunalnih poslova
određeni
objavljenim Natječajem za javno
prikupljanje ponuda od 17. kolovoza 2012. godine,
pobliže će se utvrditi Ugovorom o povjeravanju
komunalnih poslova, sukladno odredbi članka 15.
stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“, broj 26/03. pročišćeni tekst,
82/04. , 110/04, 178/04, 38/09, 79/09. i 49/11.)

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti
žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu
Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana
dostave ove Odluke, sukladno odredbi članka 15.
stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“, broj 26/03. pročišćeni tekst,
82/04., 110/04, 178/04, 38/09, 79/09. i 49/11. ).
Tužba se predaje neposredno Upravnom sudu
Republike Hrvatske ili putem pošte preporučeno.
Kada se tužbom zahtijeva naknada štete,
potrebno je u tužbenom zahtjevu navesti visinu
štete koja se potražuje.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/12-01/08
Urbroj: 2178/11-01/12-5
Vrpolje, 12. 11. 2012.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić, v.r.
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31.

32.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04., 79/07.,
38/09. i 127/10.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 32.
sjednici održanoj 6. studenog 2012. godine
donijelo je

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04., 79/07.,
38/09. i 127/10.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 32.
sjednici održanoj 6. studenog 2012. godine
donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o usvajanju i donošenju Plana civilne zaštite
općine Vrpolje

o usvajanju i donošenju Plana zaštite i
spašavanja općine Vrpolje

Članak 1.

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja i
donosi Plan civilne zaštite općine Vrpolje koji je
izradio „IN Konzalting“ d.o.o. iz Slavonskog
Broda.

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja i
donosi Plan zaštite i spašavanja općine Vrpolje koji
je izradio „IN Konzalting“ d.o.o. iz Slavonskog
Broda.

Članak 2.

Članak 2.

Plan civilne zaštite općine Vrpolje sastavni
je dio ove Odluke i ne objavljuje se.

Plan zaštite i spašavanja općine Vrpolje
sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se.

Članak 3.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/12-02/08
Urbroj: 2178/11-01/12-6
Vrpolje, 6. 11. 2012.g.

Klasa: 021-05/12-02/08
Urbroj: 2178/11-01/12-7
Vrpolje, 6. 11. 2012.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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Članak 5.

33.

Na temelju članka 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na 32. sjednici održanoj 6. studenog 2012.
godine donijelo je
ZAKLJUČAK

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/12-02/08
Urbroj: 2178/11-01/12-8
Vrpolje, 6. 11. 2012.g.

o produženju vodovodne mreže u naselju
Vrpolje

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje donosi
Zaključak o produženju vodovodne mreže u
naselju Vrpolje u Ulicama Goć I i Goć II.
34.
Članak 2.
Produženje vodovodne mreže u naselju
Vrpolje u Ulicama Goć I i Goć II produžit će se u
dužini od 300 metara, a prvobitno za potrebe
benzinske pumpe uz državnu cestu D7.

Na temelju članka 8. Zakona o policijskim
poslovima i ovlastima („Narodne novine“ broj
76/09.) i članka 46. Statuta općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 9/09.), općinska načelnica donosi
ODLUKU

Članak 3.
Radove na produženju vodovodne mreže iz
članka 1. i 2. ove Odluke izvest će Đakovački
vodovod d.o.o. Đakovo prema ponudbenom
troškovniku od 31. 8. 2012. godine, a financirat će
zainteresirana osoba za produženje vodovodne
mreže i vodovodnog priključka.

Članak 4.
Ovlašćuje se općinska načelnica za
potpisivanje Ugovora o izvođenju radova za
produženje vodovodne mreže u Vrpolju zajedno s
izvođačem i korisnikom planirane vodovodne
mreže.

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i
imenovanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta
u općini Vrpolje

Članak 1.
U Odluci o osnivanju i imenovanju Vijeća
za prevenciju kriminaliteta u općini Vrpolje od 16.
ožujka 2010. godine („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 5/10) članak 2. mijenja se i
glasi:
U Vijeće za prevenciju imenuju se :
1)
2)

Ankica Zmaić, načelnica, za predsjednika
Zdravko Turčić, načelnik PP Vrpolje,
zamjenik
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3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
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Željko Lukačević, zamjenik načelnice,
zamjenik
Ivica Zmaić, pomoćnik načelnika PP
Vrpolje i predstavnik Lovne grupe „Srna“,
član
Anto Grgić, kontakt policajac, član
Višnja Šajer, Centar za socijalnu skrb za
općinu Vrpolje, član
Đuro Kedveš, župnik Župe Vrpolje, član
Andrija Zmaić, ravnatelj OŠ „Ivan
Meštrović“ Vrpolje, član
Predrag Vučković,dr.med., obiteljski
liječnik, član
Josip Abramović, direktor Runolist d.o.o.,
Vrpolje, komunalno poduzeće, član
Ivan Novoselović, predsjednik VZO
Vrpolje, član
To m i s l a v Š i m u n d i ć , p r e d s j e d n i k
Rukometnog kluba i predstavnik udruga,
član
Mijo Šunić, predsjednik MO Vrpolje, član
Ivan Pralas, predsjednik MO Čajkovci,
član
Jozo Klaić, predsjednik MO Stari
Perkovci, član
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Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 810-01/12-02/06
Urbroj: 2178/11-01/12-1
Vrpolje, 12. studenoga 2012. godine
Načelnica
općine Vrpolje:
Ankica Zmaić, v.r.
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Broj: 17

35.

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 32. sjednici održanoj dana 6. 11. 2012. godine, donijelo je
ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području općine VRPOLJE za katastarsku općinu ČAJKOVCI

I
Predmet ove Odluke je izbor najpovoljnijih ponuda za ZAKUP poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine VRPOLJE u k.o. ČAJKOVCI u Brodsko-posavskoj županiji, po
javnom natječaju objavljenom 14. listopada 2011. godine u «Posavskoj hrvatskoj», koji se odnosi na
poljoprivredno zemljište koje je Programom raspolaganja predviđeno za prodaju (čestice od rednog broja 1 do
rednog broja 16 natječaja ) i povrat (čestica pod rednim brojem 17)

II
Prihvaćaju se, kao najpovoljnije ponude, za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine VRPOLJE u k.o. ČAJKOVCI u Brodsko-posavskoj županiji, po javnom
natječaju objavljenom 14. listopada 2011. godine u «Posavskoj hrvatskoj», kako slijedi:

R. Br.

Broj k.č.

1.

22

Površina u m2
6693

Naziv
kulture
oranica

Početna cijena u kn
258,42

Velimir Dumenčić, 54114553196, Braće Radića 104,
po cijeni godišnje zakupnine u iznosu od ……………………………………516,84 kn

R. Br.

Broj k.č.

2.

149

Površina u m2
4545

Naziv
kulture
oranica

Početna cijena u kn

Velimir Dumenčić, 54114553196, Braće Radića 104, Čajkovci
po cijeni godišnje zakupnine u iznosu od …………………………………..350,96 kn

175,48
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R. Br.

Broj k.č.

3.

152

Površina u m2
13500

Naziv
kulture
oranica
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Početna cijena u kn
568,62

Pero Stepić, 35970640348, Čajkovci, Braće Radić 90
po cijeni godišnje zakupnine u iznosu od …………………………………….1.137,24 kn

R. Br.

Broj k.č.

4.

214

Površina u m2
19848

Naziv
kulture
oranica

Početna cijena u kn
836,00

Pero Stepić, 35970640348, Čajkovci, Braće Radić 90
po cijeni godišnje zakupnine u iznosu od ………………………………..1.672,00 kn

R. Br.

Broj k.č.

5.

752

Površina u m2
123049

Naziv
kulture
oranica

Početna cijena u kn
5.182,82

Tomislav Čičak, 58998765790, Braće Radića 18, Čajkovci
po cijeni godišnje zakupnine …..………………………………….……10.365,64 kn

R. Br.

Broj k.č.

6.

757

Površina u m2
158127

Naziv
kulture
oranica

Početna cijena u kn
6.660,31

Nitko! Prema rješenju RH, Ministarstva poljoprivrede, KLASA:UP/I-946-02/11-01/42,
URBROJ: 525/0144-12-6 od 21. veljače 2012. godine, dio k.č.br. 757 k.o. ČAJKOVCI,
površine 8096 m2 smatra se šumom, odnosno šumskim zemljištem.

R. Br.
7.

Broj k.č.
784

Površina u m2
7579

Naziv
kulture
oranica

Početna cijena u kn
292,63

Zvonko Miskrić, 34042536009, Braće Radića 27, Čajkovci
Po cijeni godišnje zakupnine u iznosu od ………….…………..…….295,00 kn

R. Br.

Broj k.č.

8.

790

Površina u m2
8180

Naziv
kulture
oranica

Početna cijena u kn

Velimir Dumenčić, 54114553196, Braće Radića 104, Čajkovci
Po cijeni godišnje zakupnine u iznosu od …………………….…….…631,66 kn

315,83
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R. Br.

Broj k.č.

9.

797/1
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Površina u m2
4500

Naziv
kulture
oranica

Broj: 17
Početna cijena u kn
173,75

Velimir Dumenčić, 54114553196, Braće Radića 104, Čajkovci……
po cijeni godišnje zakupnine u iznosu od ……………..…………….347,50 kn

R. Br.

Broj k.č.

10.

801/4

Površina u m2
3014

Naziv
kulture
oranica

Početna cijena u kn
116,37

Velimir Dumenčić, 54114553196, Braće Radića 104, Čajkovci
po cijeni godišnje zakupnine u iznosu od …………………………….232,74 kn

R. Br.

Broj k.č.

11.

816

Površina u m2
8717

Naziv
kulture
oranica

Početna cijena u kn
336,56

Nitko nije izabran. (Zemljište koje koriste lovci iz Čajkovaca)

R. Br.

Broj k.č.

12.

819

Površina u m2
204970

Naziv
kulture
oranica

Početna cijena u kn
8.633,34

Pero Stepić, 35970640348, Čajkovci, Braće Radić 90
po cijeni godišnje zakupnine u iznosu od ………………………………17.266,68 kn

R. Br.

Broj k.č.

13.

825

Površina u m2
222132

Naziv
kulture
oranica

Početna cijena u kn
9.356,20

Stepić Usluge, 12827312163, Čajkovci, Braće Radić 106……………..18.712,40 kn

R. Br.

Broj k.č.

14.

826

Površina u m2
175704

Naziv
kulture
oranica

Početna cijena u kn

Marko Marić, 05474398601, Čajkovci, Hrv. Branitelja 113
Po cijeni godišnje zakupnine u iznosu od ………………………………14.801,30 kn

7.400,65
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R. Br.

Broj k.č.

15.

830

Površina u m2
165000

Naziv
kulture
oranica

Strana: 1685
Početna cijena u kn
6.949,80

Marko Marić, 05474398601, Čajkovci, Hrv. Branitelja 113
Po cijeni godišnje zakupnine u iznosu od ……………………………13.899,60 kn

R. Br.

Broj k.č.

16.

837

Površina u m2
230090

Naziv
kulture
oranica

Početna cijena u kn
9.691,39

Zvonko Miskrić, 34042536009, Braće Radića 27, Čajkovci
Po cijeni godišnje zakupnine u iznosu od ………….…………..……19.382,78 kn

R. Br.

Broj k.č.

17.

747/1

Površina u m2
41189

Naziv
kulture
oranica

Početna cijena u kn
1.734,88

Marko Marić, 05474398601, Čajkovci, Hrv. Branitelja 113
Po cijeni godišnje zakupnine u iznosu od ………………………………3469,76 kn

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 zakupu
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 Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/12-01/08
Urbroj: 2178/11-01/12-4
U Vrpolju , 6. studenoga 2012.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Šimundić, v.r.
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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

Broj: 17

