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OPĆINA  VRPOLJE

35.

 Na temelju članka 201. stavka 1 i članka 94. stavka 3  Zakona o prostornom uređenju („Narodne 

novine“ broj 153/13) i članka 31. Statuta općine Vrpolje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 

9/09, 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 27. sjednici održanoj 1. lipnja  2016. godine, 

donijelo je:

ODLUKU

o usklađenju Prostornog plana uređenja općine Vrpolje sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 
153/13)

          

Članak 1.

Donosi se usklađenje Prostornog plana uređenja općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
br. 22/06 i 09/10) sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13).

Članak 2.

Usklađenje Prostornog plana uređenja općine Vrpolje iz članka 1. ove Odluke (u daljnjem tekstu: Plan), sadrži :

0) OPĆI DIO
A) TEKSTUALNI DIO 

1. Odluka o usklađenja PPUO sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13) 
B) GRAFIČKI  DIO

3.B. PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I   ZAŠTITE 
…………...................................................................... MJ 1: 25 000
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 4.C. GRAÐEVINSKO PODRUČJE  NASELJA I IZDVOJENE ZONE POSEBNE NAMJENE- 
VRPOLJE   ............................................ MJ 1: 5 000
 
C)   OBVEZNI PRILOZI

 

1. Obrazloženje usklađenja

 

2. Stručne podloge, na kojima se temelje prostorno planska rješenja

 

3. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi

 

4. Evidencija postupka izrade i donošenja usklađenja  
               

Članak 3.

Plan je izradio Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Trg pobjede  26a, 35000 Slavonski 
Brod.

Članak 4.

Donošenjem ovog Plana zamjenjuju se kartografski prikaz Prostornog plana uređenja općine Vrpolje (Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije br. 22/06 i 09/10), naveden u članku 2 ove Odluke.

U odredbama za provođenje mijenja se:
-u članku 20  postojeći tekst članaka  novim koji glasi:

„Građevnom česticom smatra se zemljište  koje ima neposredan pristup na prometnu površinu, širine najmanje 
3,0 m, te površinu i oblik koji omogućuje izgradnju i korištenje te čestice. Prometna površina je površina javne 
namjene, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti 
prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice.“

 Za  neizgrađene građevinske čestice koje su definirane kao uređene, a nemaju direktan pristup na 
prometnu površinu ostvaruju svoje pravo (status uređenog) isključivo objedinjenjem s neposrednom susjednom 
česticom koja posjeduje pravo neposrednog pristupa na prometnu površinu. Za postojeći put koji je dostatan za 
odvijanje prometa, a  uži od profila propisanog odredbama ovog Plana, prilikom utvrđivanja građevne čestice 
potrebno je osigurati širinu koridora prema odredbama ovog Plana.“

-tekst članka 186 se briše,

-u članku 187. nazivi navedeni u množini postaju jednina i tekst članka 187. glasi:

„Područje za koja se utvrđuje obveza izrade UPU-a označena je kartografskom prikazu br. 3.B Na istom 
kartografskom prikazu definirane je granica istog.“

Ostali članci odredbi za provođenje se zadržavaju.

Zadržava se tekstualni dio,  i  slijedeći kartografski prikazi Prostornog plana uređenja općine Vrpolje (Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije br. 22/06 i 9/10):

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA    M 1:25.000

2.A.  PROMET,POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE    M 1:25.000

2.B. ELEKTROOPSKRBA       M 1:25.000
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2.C.  PLIN i NAFTA         M 1:25.000

2.D.  VODOOPSKRBA        M 1:25.000

3.A. UVJETI KORIŠTENJA        M 1:25.000  

4.A.  GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA- ČAJKOVCI      M 1:5.000
  
4.B.  GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA- STARI PERKOVCI      M 1:5.000  

Članak 5.

Odluka o usklađenja Prostornog plana uređenja općine Vrpolje sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 
br.153/13) objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

Članak 6.

Usklađenje Prostornog plana uređenja općine Vrpolje je izrađeno u (6) šest primjeraka potpisanih od strane 
izrađivača plana i predsjednika Općinskog vijeća općine Vrpolje koji se imaju smatrati izvornikom, od čega se (1) 
jedan nalazi u pismohrani izrađivača plana, a ostali se dostavljaju nadležnim tijelima za provođenje plana.

Uvid u Plan može se izvršiti na adresi:

 Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Trg pobjede 26a, 35000 

Slavonski Brod;

 Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod kao i 

na web stranici Zavoda;

 web stranici sustava ISPU-Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu (8.) osmog dana po objavljivanju u „Službenom vjesniku Brodsko- posavske 
županije„ 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/16-01/04
Urbroj: 2178/11-01/16-2
Vrpolje, 1. lipnja 2016.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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36.

 Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 

68798., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. ,143/12., 152/14 i 81/15.), 

članka 3. Stavka 2. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 14/11.)članka 1. Odluke o početnoj cijeni za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 10/15) i članka 31. Statuta općine 

Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine 

Vrpolje na svojoj 27. sjednici održanoj 1. lipnja 2016.godine donijelo je 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Vrpolje

Članak 1.

 Ovom Odlukom o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine 
Vrpolje raspisat će se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Vrpolje u katastarskoj 
općini  Vrpolje, a prema početnoj cijeni za zakup poljoprivrednog zemljišta koju je svojom Odlukom utvrdilo 
Općinsko vijeće općine Vrpolje i to za pašnjak početna cijena od 200,00 kn/ha.

Članak 2.

 Poljoprivredno zemljište u vlasništvu općine Vrpolje u k.o. Vrpolje upisano u posjedovni list broj 730, 
Područnog ureda za katastar u Slavonskom Brodu i u zemljišno-knjižni uložak broj 853 kod zemljišnoknjižnog  
odjela Općinskog suda u Slavonskom Brodu daje se u zakup na rok od 3 godine, a označeno i sa početnom cijenom 
kako slijedi:

Članak 3.

 Zakup poljoprivrednog zemljišta iz članka 3. ove Odluke može isteći i prije navedenog roka zakupa od 3 
godine zbog privođenja zemljišta namjeni sukladno dokumentima prostornog uređenja općine Vrpolje.

Članak 4.

 Pravo sudjelovanja za zakup poljoprivrednog zemljišta iz članka 2.  ove Odluke imaju sve pravne i fizičke 
osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj i koje nemaju financijskih obveza ili dugova 
prema općini Vrpolje s bilo koje osnove.

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

rudine  

Ukupno početna 

cijena zakupa (kn)  

1.  2103/1  73620  Pašnjak Močilno  1.472,40  

2.  2169/1  29474  Pašnjak Močilno      589,48  
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Članak 5.

 Poljoprivredno zemljište iz članka 2. ove Odluke daju se u zakup u viđenom stanju što isključuje sve 
naknadne prigovore zakupa.

Članak 6.

 Jamčevina za učešće u natječaju iznosi 10% od početne cijene zakupa i uplaćuje se na žiro račun općine 
Vrpolje broj HR1323400091851400001, model HR68, poziv na broj 7706-OIB.

Članak 7.

 Ponuditeljima koji uspiju u natječaju, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu, a ponuditeljima koji 
nisu uspjeli u postupku natječaja, jamčevina će se vratiti u roku 8 dana od dana okončanja postupka natječaja.
 Ponuditelji koji uspiju u natječaju i naknadno odustanu od zaključenja ugovora, nemaju pravo na povrat 
jamčevine.

Članak 8.

 Prednost pri natječaju imaju ponuditelji koji ponude najviši iznos za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
odnosu na početnu cijenu uz ispunjenje svih drugih uvjeta iz javnog natječaja.

Članak 9.

 Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u tjednom tisku 
„ P o s a v s k a  H r v a t s k a “  i  n a  s l u ž b e n i m  s t r a n i c a m a  o p ć i n e  Vr p o l j e  w w w. v r p o l j e . h r .
 Pristigle ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta otvara Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama 
na javnoj sjednici kojoj mogu nazočiti ponuditelji.

Članak 10.

 Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće općine Vrpolje u roku od najduže 15 dana 
od dana otvaranja pristiglih ponuda na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje nekretninama.
 Odabrani ponuditelji dužni su u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta zaključiti ugovor o zakupu sa Općinom Vrpolje.

Članak 11.

 Sve troškove u svezi s ovjerom ugovora o zakupu snosi zakupac.

Članak 12.

 Temeljem ove Odluke i odredbi Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje 
raspisat će se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta navedenog u članku 2. ove Odluke.
 Postupak javnog natječaja provesti će Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine 
Vrpolje.
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Članak 13.

 Općina Vrpolje zadržava pravo na poništenje objavljenog natječaja bez davanja posebnog obrazloženja i 
ne odgovara za eventualne štete sudionicima natječaja.

Članak 14.

 Ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Vrpolje dostavljaju se u zatvorenim 
omotnicama na adresu: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje, preporučenom pošiljkom ili 
neposredno dostavom uz naznaku „Ponuda za natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta“ – ne otvaraj.
 Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Članak 15.

 Za sve informacije zainteresirani ponuditelji mogu se obratiti osobno u općinu Vrpolje svakim radnim 
danom.

Članak 16.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

        
Klasa: 021-05/16-01/04
Urbroj: 2178/11-01/16-3
Vrpolje, 1. lipanj 2016.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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37.

 Na temelju članka 45. stavka 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 96/03., 

174/04., 38/09. i 80/10.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. I 19/13. – pročišćeni tekst) i 

članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), 

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

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Vrpolje za 2015. godinu

Članak 1.

 Općinsko vijeće općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Vrpolje za 2015. godinu.
 

Članak 2.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/16-01/04
Urbroj: 2178/11-01/16-5
Vrpolje, 1. 06. 2016.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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38.

 Na temelju članka 45. stavka 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 96/03., 

174/04., 38/09. i 80/10.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. I 19/13. – pročišćeni tekst) i 

članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), 

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

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Čajkovci za 2015. godinu

Članak 1.

 Općinsko vijeće općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Čajkovci za 2015. godinu.
 

Članak 2.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/16-01/04
Urbroj: 2178/11-01/16-6
Vrpolje, 1. 06. 2016.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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39.

 Na temelju članka 45. stavka 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 96/03., 

174/04., 38/09. i 80/10.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. I 19/13. – pročišćeni tekst) i 

članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), 

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

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Stari Perkovci za 2015. godinu

Članak 1.

 Općinsko vijeće općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Stari Perkovci za 2015. godinu.
 

Članak 2.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/16-01/04
Urbroj: 2178/11-01/16-7
Vrpolje, 1. 06. 2016.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Zvonimir Penić, dipl. novinar,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "DIOZIT" d.o.o.,  Matije Gupca 37,  Slavonski  Brod
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