
Z A P I S N I K 

 o radu 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 28. travnja 2015. 

godine u prostorijama Općinske vijećnice s početkom rada u 20,00 sati. 

 Sjednici nazočni: Tomislav Šimundić, Tomislav Gregurić, Josip Čivić, Berta Abramović, 

Zvonko Miskrić, Željko Mandarić, Željko Vuković, Željko Kucjenić, Željka Orešković, Pero Pepić 

 Sjednici nisu nazočni: Damir Funarić, Davor Mikić, Marko Marić 

             Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 Nakon što je ustanovljen kvorum predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav 

Šimundić pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći 

D N E V N I  R E D : 

1. Usvajanje Zapisnika o radu  17. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na 

području Općine Vrpolje za 2014. godinu, 

3. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Vrpolje za razdoblje 2015 – 2020. 

godine, 

4. Prijedlog Odluke o materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika načelnika 

Općine Vrpolje, 

5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja 

otpadom na području Brodsko-posavske županije, 

6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i 

ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Brodsko-posavske županije, 

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o osnivanju prava služnosti sa HT 

d.d. Zagreb, 

8. Prijedlog Programa korištenja prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada na području Općine Vrpolje za 2015. godinu, 

9. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zamolbi za otpis duga komunalne naknade, 

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

11. R a z l i č i t o. 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

TOČKA 1.     Usvajanje Zapisnika o radu 17. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 17. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 17. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje. 

 



TOČKA 2.  Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na                     

području Općine Vrpolje za 2014. godinu 

 Ankica Zmaić: Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom dužni smo donijeti Odluku o 

usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom. U materijalima ste dobili i Izvješće 

Općine Vrpolje za 2014. godinu. Znamo da imamo ta divlja odlagališta i jučer sam bila kod zamjenice i 

razgovarala da pomogne oko saniranja istih. 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga po ovoj točki Općinsko vijeće Općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeću 

O D L U K U 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom na području Općine Vrpolje 

za 2014. godinu 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na 

području Općine Vrpolje za 2014. godinu koje je podnijela Općinska načelnica. 

Članak 2. 

 Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Vrpolje za 2014. godinu 

sastavni je dio ove Odluke. 

Članak 3. 

 Ova Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-Posavske županije“  i dostaviti 

Brodsko-posavskoj županiji, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša. 

TOČKA 3.    Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Vrpolje za razdoblje 2015 – 2020.  

                     godine 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Odluku o potrebi izrade strategije razvoja Općine 

Vrpolje, što bi mi i krenuli u izradu i najbolje bi bilo kad bi nam naš CTR mogao to izraditi ali evo oni 

čekaju dozvolu pa ćemo vidjeti. 

 Zvonko Miskrić: Da li će to biti javno da se može predlagati? 

 Ankica Zmaić: Da, morat će se održati dosta javnih rasprava kako bi se mogli davati prijedlozi. 

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

usvojilo slijedeću 

O D L U K U 

o izradi Strategije razvoja Općine Vrpolje za razdoblje  2015. – 2020. godine 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje donosi Odluku o izradi Strategije razvoja Općine Vrpolje za 

razdoblje od 2015. Do 2020. godine, odnosno izradu temeljnog planskog dokumenta. 



Članak 2. 

 Strategijom razvoja Općine Vrpolje za razdoblje 2015.- 2020. Godine (u daljnjem tekstu: 

Strategija razvoja) utvrdit će se razvojni ciljevi usmjereni prema održivom društveno-gospodarskom 

razvoju Općine Vrpolje te definirati razvojni prioriteti, mjere i projekti koji će doprinjeti ostvarenju 

ciljeva Strategije razvoja. 

Članak 3. 

 Ciljevi, prioriteti, mjere i projekti koji se trebaju ostvariti Strategijom razvoja su: 

- Utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s regionalnim i državnim prioritetima te 

Europskom strategijom za održiv i uključiv rast, a što će pružiti osnovu za strateško 

planiranje i izradu razvojnih programa svih partnera u kojima su zastupljene interesne 

skupine, 

- Stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno-gospodarskim, a u cilju 

povećanja i optimalnog korištenja razvojnog potencijala, 

- Stvaranje podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU i drugim fondovima kao 

npr. Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.g. 

- Stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateške suradnje na lokalnoj, 

regionalnoj i državnoj razini s partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave iz Republike Hrvatske i inozemstva, 

- Stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje 

prirodnim resursima te zaštitu okoliša. 

Članak 4. 

 Za izradu Strategije razvoja osnovati će se Radna skupina koja će sudjelovati u izradi 

Strategije razvoja. 

 Ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Vrpolje za osnivanje i imenovanje članova Radne 

skupine u skladu s ovom Odlukom. 

Članak 5. 

 Financijska sredstva za izradu Strategije razvoja biti će osigurana u Proračunu Općine Vrpolje 

za 2015. Godinu. 

Članak 6. 

 Za provedbu ove Odluke ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Vrpolje 

Članak 7. 

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

posavske županije“. 

 

 



TOČKA 4. Prijedlog Odluke o materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika načelnika 

Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Prijedlog Odluke o materijalnim pravima općinskog 

načelnika i zamjenika načelnika, i do sada su načelnici imali određena materijalna prava, pa sam ih  ja 

Vama predložila, međutim sada povlačim prijedlog i predlažem neke izmjene u toj Odluci kao što su: 

ukidanje božićnice, uskrsnice, regresa, jubilarnih nagrada, smanjenje dara za djecu na 400,00 kuna, 

plaćanje putnih troškova sa posao i na posao u iznosu dnevne karte ili mjesečne karte, ovo je moj 

novi prijedlog pa molim vijećnike da se izjasne. Napomeniti ću da ne koristimo pravo na dnevnice, dar 

u naravi, naknade za sjednice i drugo. 

               Josip Čivić: Ja se slažem sa prijedlogom izmjena sa načelnicom s obzirom na ekonomsku 

situaciju. 

               Berta Abramović: Ja sam za ovakvu Odluku kakva je stigla u materijalima, jer moj sin radi u 

vojsci i isto je dobio dar za djecu u iznosu 600,00 kuna 

               Željko Kucjenić:  Što se tiče smanjivanja mislim da ne bi trebalo smanjivati, jer naša Općina 

ima veći poticaj za poljoprivrednike i za to se netko izborio, druge Općine ga nemaju i te ljude koji su 

se za to izborili mislim da bi trebalo nagraditi a ne cjepidlačiti za koju tisuću kuna. 

               Tomislav Šimundić: Ja predlažem da ostane sve isto osim da se u članku 2 izmjeni da se 

prijevoz na posao i sa posla plati po kilometru u iznosu 0,75kn ili dnevna ili mjesečna karte, a sve 

drugo da ostane isto. 

                Željko Kucjenić: Netko ti donese nekoliko stotina tisuća kuna, a mi sada cjepidlačimo. 

                Josip Čivić: Koliko ima poljoprivrednika, a to dobivamo jer smo i najsiromašnija općina u 

najsiromašnijoj županiji. 

                Ankica Zmaić: Mi jesmo bili najsiromašniji prije 3 godine, ali sada više nismo. 

                Željko Vuković: Ja bi dao prijedlog da se izmjeni članak 2. u cijenu iznosa mjesečne karte, a 

sve drugo da ostane isto. 

                Ankica Zmaić: Predlažem i dalje svoje izmjene i dopune Odluke. 

                Tomislav Šimundić: Idemo na glasanje sa dva prijedloga, prvi je da se izmjeni samo članak 2 

da prijevoz na posao i sa posla bude plaćen u vidu dnevne ili mjesečne karte, a drugi prijedlog su 

izmjene koje je predložila načelnica. Molim Vas da se izjasnite tko je za prvi prijedlog znači izmjene 

članka 2. – 7 ZA, 1 SUZDRŽAN I 2 PROTIV. 

                Za drugi prijedlog znači izmjene i dopune koje je predložila načelnica nakon glasanja bila su 2 

ZA što znači da je Općinsko vijeće sa 7 glasova ZA, 1 SUZDRAŽNIM glasom i 2 PROTIV donijelo 

slijedeću 

O D L U K U 

o materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika načelnika Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom uređuju se materijalna i druga prava općinskog načelnika i zamjenika 

načelnika Općine Vrpolje koji dužnost obavljaju profesionalno, a koja nisu uređena Statutom i drugim 

općim aktima Općine Vrpolje. 

 



Članak 2. 

 Općinski načelnik i zamjenik imaju pravo na naknadu troškova za dolazak na posao i povratak 

s posla u visini cijene mjesečne, odnosno pojedinačne karte javnog prijevoza ako ima više od 2 km od 

adrese stanovanja do adrese rada. 

Članak 3. 

 Općinski načelnik i zamjenik imaju pravo na naknadu za korištenje privatnog automobila u 

službene svrhe u visini 2,00 kn po prijeđenom kilometru kao i troškove parkirne karte i cestarine. 

Članak 4. 

 Prigodom dana svetog Nikole djeca općinskog načelnika i zamjenika koja su mlada od 15 

godina i koja su navršila 15 godina u tekućoj godini pripada im pravo na dar u visini neoporezivog 

iznosa od 600,00 kuna. 

Članak 5. 

 Općinski načelnik i zamjenik imaju pravo na prigodne nagrade (uskrsnica, regres, božićnica) 

ukupno u visini neoporezivog iznosa od 2.500,00 kuna godišnje. 

Članak 6. 

 Pravo na novčanu pomoć odnosno potporu ostvaruju općinski načelnik i zamjenik povodom 

smrti roditelja ili člana uže obitelji u visini 3.326,00 kuna neto. 

 Novčana pomoć se isplaćuje u mjesecu u kojem je nastupila smrt. 

Članak 7. 

 Općinski načelnik i zamjenik ostvaruju pravo na isplatu jubilarne nagrade za neprekidan radni 

staž ostvaren u Općini Vrpolje kada navrše: 

 - 5 godina – u visini od 1.800,00 kuna neto 

 - 10 godina – u visini od 2.250,00 kuna neto 

 - 15 godina – u visini od 2.700,00 kuna neto 

 - 20 godina – u visini od 3.150,00 kuna neto 

 - 25 godina – u visini od 3.600,00 kuna neto 

 Jubilarne nagrade isplaćuju se najranije prvog narednog mjeseca od mjeseca u kojem je 

ostvareno pravo na jubilarnu nagradu. 

Članak 8. 

 Pravo korištenja službenog mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Općine 

Vrpolje imaju općinski načelnik i zamjenik. 

 Općinski načelnik može koristiti službeni broj mobitela do iznosa 250,00 kuna mjesečno. 

 Zamjenik općinskog načelnika može koristiti službeni broj mobitela do iznosa 150,00 kuna 

mjesečno. 

 Veće iznose od navedenih iznosa u stavku 2. i 3. ovog članka, korisnici će uplatiti u Proračun 

Općine Vrpolje. 



Članak 9. 

 Financijska sredstva za ostvarivanje materijalnih i drugih prava određenih ovom Odlukom 

osiguravaju se u Proračunu Općine Vrpolje. 

Članak 10. 

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

posavske županije“. 

 

TOČKA  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti 

gospodarenja otpadom na području Brodsko-posavske županije 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj 

reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Brodsko-posavske županije, a također i 

Izvješće o obavljenoj reviziji  nadam se da ste pročitali pa evo ukoliko netko ima nekih pitanja izvolite 

pitati. 

 Budući da vijećnici nisu imali pitanja Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno  je donijelo 

slijedeći 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom  

na području Brodsko-posavske županije 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja 

otpadom na području Brodsko-posavske županije u 2014. godini obavljene od Državnog ureda za 

reviziju, Područni ured Osijek. 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

TOČKA 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i 

ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Brodsko-posavske 

županije 

 Ankica Zmaić: Također smo imali i reviziju učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i 

razvoj poduzetničkih zona od strane Državnog ureda Slavonski Brod , bilo je dosta tablica za 

popunjavanje i dostavljanja tražene dokumentacije što je učinjeno nakon čega je dobiveno Izvješće 

koje ste dobili u materijalima pa ukoliko netko ima nekih pitanja izvolite pitati. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je donijelo slijedeći 

 



Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti 

osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj  

poduzetničkih zona na području Brodsko-posavske županije 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i 

ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Brodsko-posavske županije u 2014. 

Godini obavljene od Državnog ureda za reviziju, Područni ured Slavonski Brod. 

Članak 2. 

 Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

TOČKA  7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o osnivanju prava služnosti sa 

HT d.d. Zagreb, 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili prijedlog Ugovora Hrvatskog telekoma o osnivanju 

prava služnosti za postavljanje i održavanje priključnog elektronapojnog voda te prijedlog mjesečne 

naknade za isto u iznosu 600,00 kuna. Moj prijedlog je da to bude iznos 1.000,00 kuna mjesečno. 

 Josip Čivić: Jedna digresija  samo da treba biti oprezan zbog prava služnosti , jer se oni zaćas 

upišu u vlasništvo. 

 Ankica Zmaić: Razgovarala sam sa našom odvjetnicom i izvidjeli to, a ona je rekla da je to u 

redu, no međutim još ćemo sve razmotriti mogućnosti. 

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

prihvatilo predloženi Ugovor sa iznosom od 1.000,00 kuna uz obavljanje razgovora i dogovora sa 

nadležnima. 

TOČKA 8. Prijedlog Programa korištenja prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje za 2015. godinu 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili prijedlog programa korištenja prihoda od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje, takav program smo donosili i 

prošle godine i kako smo već predvidjeli i u Proračunu samo sada treba donijeti Program kojim je 

predviđeno da se sredstva od legalizacije utroše za pješačke staze u Vrpolju. 

              Zvonko Miskrić: Da li se to može utrošiti recimo za javnu rasvjetu u Čajkovcima. 

              Ankica Zmaić: Ovo je već Proračunom predviđeno za pješačke staze u Vrpolju. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je donijelo slijedeći 

P R O G R A M 

korištenja prihoda od naknade  

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje za 2015. godinu 

 



Članak 1. 

 U Proračunu Općine Vrpolje za 2015. godinu predviđen je prihod od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje u iznosu od 155.000,00 kuna. 

Članak 2. 

 Ostvareni prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno 

financijska sredstva koristit će se ili utrošiti za poboljšanje komunalne infrastrukture sukladno 

Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 2015. godinu i to 

za: 

- izgradnju pješačkih staza u naselju Vrpolje 

Članak 3. 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

TOČKA  9. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zamolbi za otpis duga komunalne 

naknade 

 Tomislav Šimundić: U materijalima ste dobili Zamolbe od Mate Anđelić, Antuna Tubić, Pave 

Knežević, Željke Barišić Kopčok pa evo izjasnite se recite svoje mišljenje. 

 Josip Čivić: Neke ne znam, ali neke znam i na kavici su svako jutro a nemaju za komunalnu 

naknadu. 

 Berta Abramović: Pa mi plaćamo Runolistu za radove , pa evo neka ti socijalni slučajevi  rade 

takve poslove u Općini. 

 Željko Mandarić: Neka svi plate svoje kad imaju za kojekakve druge stvari. 

 Željko Vuković: Najbolje je nikoga ne osloboditi, kad većina plaća neka i oni plate svoje 

obaveze. 

 Obzirom da je većina vijećnika bila protiv udovoljavanja zamolbama Općinsko vijeće je 

jednoglasno donijelo slijedeći 

Z A K L J U Č A K 

Članak 1 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje razmotrilo je zamolbe za oslobađanje plaćanja komunalne 

naknade i za otpis duga za komunalnu naknadu za podnositelja zamolbi: 

1. Pavo Knežević, J.B. Jelačića 204, Vrpolje 

2. Željka Barišić-Kopčok, S. Radić 88 (60), Vrpolje 

3. Antun Tubić, B. Radić 17, Čajkovci 

4. Mato Anđelić, Šamačka 55a, Vrpolje 

 

 



Članak 2. 

 Nakon razmatranja svake zamolbe pojedinačno i utvrđivanja materijalnog stanja uže obitelji 

podnositelja zamolbi, Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je odlučilo i zaključilo da se niti 

jedan podnositelj zahtjeva ne oslobađa plaćanja komunalne naknade, odnosno otpisa duga za 

komunalnu naknadu. 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i dostavit će se svakom podnositelju 

zamolbe. 

TOČKA  10. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Analizu stanja od MUP-a, nadalje moram Vas 

informirati da je danas bio direktor Hrvatskih pošta vezano za plaćanje zakupa prostora pošte jer su 

dobili direktivu od europske unije da se to mora plaćati, to bi bio nekakav minimalan iznos odnosno 

1,00 kn po kvadratu te sam predložila da to u tom slučaju bude godišnji iznos međutim mora biti 

mjesečni iznos.  

 - sklopljen je Ugovor o izradi elaborata nerazvrstanih cesta sa poduzećem GEOKOD iz Sl. 

Broda u iznosu 113.000,00 kuna 

 - što se tiče natječaja na koji smo se javili za pješačke staze i igralište u Čajkovcima prošli 

jesmo ali sada slijedi bodovanje pa konačna odluka o izboru 

 - IN KONZALTING Sl. Brod izradio je Procjenu na koje Vatrogasna zajednica treba dati svoje 

mišljenje, poslano je poštom na predsjednika pa evo molim Vas Vaše mišljenje 

 - u posjeti nam je bio Vatrogasni inspektor – pregledao dokumentaciju i sve je u redu po 

Zakonu smo trebali isplatiti 65.000,00 kuna a mi smo isplatili 105.000,00 kuna. Nadalje je napomenuo 

da će ove godine doći financijska inspekcija u vatrogasna društva da se prenese DVD-ima i da dostave 

financijska izvješća prvo Općini i da se sve uskladi 

 - u tijeku je objavljeni  JAVNI POZIV za Savjet mladih i do ponedjeljka treba dostaviti prijedlog 

 - naručeni su šahtovi kod doma od Vali monta tako da će to biti ugrađeno 

 - Lovački domovi Čajkovci i Vrpolje i DVD-ovi Čajkovci i Vrpolje predviđeni su za legalizaciju – 

izrađeni geodetski snimci sad prikupiti ponude za legalizaciju 

 - Floring je dostavio ponudu za kružni tok, a Silvija Raguž se uključila u realizaciju oko 

uređenja jer ona radi u poljoprivrednoj školi  međutim njen prijedlog je da se to pričeka jesen jer su 

sada već vrućine i nije pogodno vrijeme za sadnju 

 - Jučer sam bila na sastanku vezano za poljoprivredu, a bila sam i kod zamjenice župana za 

čajkovačko igralište te je obećanje da će biti riješeno 

 - što se tiče zgrade stare milicije naručili smo procjenu vrijednosti i na idućoj sjednici bi 

trebala ići točka dnevnog reda za rušenje 

 - izradili smo projekte za izgradnju gromobrana na Zgradi Općine pa ćemo sada naručiti 

radove 

 - za iduću sjednicu Vijeća biti će točke: Savjet mladih izbor, Izvješće vatrogasaca, Odluka o 

rušenju stare milicije, Odluka za poslovne prostore i izmjene itd. 

 



TOČKA  11. R a z l i č i to. 

 Željko Vuković: Što se tiče groblja ukoliko ne pristaju na dogovor oko groblja nema ništa od 

prečistaća, inače ćemo poslati sve DORHU i USKOKU, Nadalje me  zanima što je sa naplatom 

komunalne naknade, zatim naplata zakupa zemlje 

 Ankica Zmaić: Plaćaju koji plaćaju što se tiče komunalne naknade, a za zemljište sutra 

šaljemo papir za neplatiše 

 Željko Vuković: Izmjestiti table naselja Vrpolje – poslati dopis, zatim popuniti cijevi kod hitne i 

porušiti bor kod kipa, ulaz kod svećenika i zasaditi još jedan drvored evo to je prijedlog i svećenika 

 Josip Čivić: Mislim da će to biti previše ako se zasadi još jedan drvored. 

 Berta Abramović: Da li moramo svi nabaviti kućne brojeve nove 

 Ankica Zmaić: Neki već imaju nove brojeve 

 Željko Mandarić: Što će biti sa klupama i stolovima za dom  a što se tiče kružnog toka bolje 

staviti kamen 

 Ankica Zmaić: Stolovi i klupe će se naručiti do Dana Općine 

 Pero Pepić: Zašto ne tražimo ponudu za kružni tok od Đakovačkog univerzala ponuda nas 

ništa ne košta. 

 Josip Čivić: Kad se mogu povući sredstva za radijske uređaje? 

 Ankica Zmaić: To će ići javna nabava na razini Županije a mi ćemo platiti 

 Zvonko Miskrić: Što će biti sa zemljom u Čajkovcima da li će biti uređeno do kirvaja. 

 Ankica Zmaić: Tražit ćemo tko će biti povoljniji sa ponudom i bit će riješeno. 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav 

Šimundić zaključio je sjednicu u 22,00 sata. 

 

      Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

   Nada Funarić        Tomislav Šimundić 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

  


