
Z A P I S N I K 

o radu 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 30. 09. 2015.godine s početkom 

rada u 20,30 sati u prostorijama Općine Vrpolje. 

Sjednici nazočni: Željko Vuković, Tomislav Gregurić, Josip Čivić, Željka Orešković, Tomislav 

Šimundić, Pero Pepić, Berta Abramović, Zvonko Miskrić, Željko Mandarić 

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

Ostali nazočni: Ankica Zmaić, općinska načelnica 

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 Izostanak opravdali: Željko Kucjenić 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić i nakon 

ustanovljenog kvoruma pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći 

D N E V N I  R E D : 

1. Usvajanje Zapisnika o radu  20. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Vrpolje za 2015.godinu, 

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

infrastrukture u Općini Vrpolje za 2015.godinu, 

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

području Općine Vrpolje za 2015.godinu, 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi na području Općine Vrpolje 

za 2015.godinu, 

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u području društvenih 

djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2015.godinu, 

7. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za rušenje nekretnine i otkup 

građevinskog materijala u vlasništvu Općine Vrpolje, 

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o materijalnim pravima općinskog načelnika i 

zamjenika načelnika Općine Vrpolje, 

9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinske načelnice Općine Vrpolje za 

razdoblje siječanj – lipanj 2015.godine, 

10. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom poslovanju 

Dobrovolnog vatrogasnog društva Stari Perkovci za 2014.godinu, 

11. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o financijskom poslovanju 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čajkovci za 2014.godinu, 

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

13. Različito. 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

 Josip Čivić: Imam primjedbu  koja je vezana za točku 4. Prijedlog Odluke o davanju poslovnih 

prostora u vlasništvu Općine Vrpolje gdje stoji da je točka donesena sa 9 glasova ZA i dva protiv ali 



nije navedeno tko je bio protiv, a također sam i sudjelovao u raspravi pod ovom točkom a nisam 

uopće naveden evo to bi bila moja primjedba. 

 Ankica Zmaić: Inače se ne navodi imenom i prezimenom tko je bio ZA a tko protiv pojedinih 

akata  ali Vi ste sudjelovali u raspravi i rekli zašto ste protiv ali ovdje to nije navedeno znači primjedba 

je da uopće Vas nema navedenih da ste sudjelovali u raspravi. 

 Nakon prethodno navedenih primjedbi Općinsko vijeće Općine Vrpolje donijelo je slijedeći 

 Zaključak: 

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 20. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

sa prethodno navedenim primjedbama. 

TOČKA 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Vrpolje za 2015.godinu 

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

Vrpolje za 2015.godinu, odnosno Rebalans. Znamo da je Proračun planiran za 2015. godinu sa 

5.487.000,00 kuna, a obzirom da je došlo do rebalansa radi se o povećanju u iznosu 331.079,24 kune 

te tako iznosi 5.818.079,24 kn u prihodima a u rashodima se umanjuje za 495.000,00 kuna i iznosi 

4.992.000,00 kuna. Razlika je zbog manjska prihoda iz prijašnjih godina. Ukoliko netko ima nekakvih 

pitanja izvolite pitati. 

 Zvonko Miskrić: Pričao sam sa Kokavcem i navodno da ovo neće biti dovoljno 20.000,00 kuna 

za  Čajkovce  za groblje koliko je ovdje predviđeno. 

 Ankica Zmaić: Ponudu za rješavanje vode imamo, dio materijala za WC imamo; pa valjda 

neće još WC koštati više od 10.000,00 kuna.  

 Zvonko Miskrić: Nekako su mi  nesrazmjerno raspodijeljena sredstva odnosno radovi po 

mjestima, što je sa javnom rasvjetom u Čajkovcima. 

              Ankica Zmaić: Za javnu rasvjetu trebamo još ishoditi akt o građenju, a nije točno da su 

Čajkovci zapostavljeni. Plan ulaganja postoji, jedne godine više, a jedne manje u neko naselje. Bitno je 

da se plan realizira. 

              Tomislav Šimundić: Jel imaš neki prijedlog što bi trebalo napraviti smatram da je premalo 

radova za Čajkovce. 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće općine Vrpolje usvojilo je sa 8 

glasova ZA i 1 suzdržanim glasom slijedeću 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Proračuna  

Općine Vrpolje za 2015. godinu 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno usvaja Odluku o izmjenama i dopunama 

Proračuna općine Vrpolje za 2015. godinu – Rebalans, te će se navedena Odluka sa tablicama 

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

Odluke. 

 



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

komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 2015.godinu 

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

je to samo raspoređeno u izmjene i dopune Programa. 

 Josip Čivić: Pričali smo o onoj cesti prema Lovačkom domu pa nemam nikakvu povratnu 

informaciju. 

 Ankica Zmaić: Runolist bi trebao nasipati i prilazne ceste a i bit će sjednica sa koordinatorima 

pa će on biti pozvan na sjednicu u Vrpolje. Uglavnom cesta će se nasuti, sad ili kasnije. 

 Pitanja i prijedloga više nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno donijelo 

slijedeći  

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Program 

 gradnje objekata i uređaja komunalne 

 infrastrukture u Općini Vrpolje za 2015. godinu 

Članak 1. 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 

2015.godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 27/14) mijenja se i glasi:  

I  OPĆE ODREDBE 

      Članak 2. 

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

nabavka opreme na području općine Vrpolje za 2015. godinu, a odnosi se na: 

- javne površine 
- nerazvrstane ceste 
- groblja i krematorije 
- javnu rasvjetu 
- odvodnju i pročišćavanje voda 

  
Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i 

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

naznakom izvora financiranja. 

II GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA 

      Članak 3. 

a) Izgradnja nogostupa – pješačkih staza u Vrpolju 
Ukupno: 780.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 780.000,00 kuna osigurat će se i to :  



480.000,00 kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 100.000,00 

kuna iz Županijskog proračuna i 200.000,00 kn iz Općinskog proračuna (komunalni doprinos, 

naknada za legalizaciju i zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta) 

b) Izgradnja i uređenje parka i dječjeg igrališta u Čajkovcima 
Ukupno: 225.000,00 kuna 
Potrebna financijska sredstva u iznosu 225.000,00 kuna osigurat će se i to: 
120.000,00 kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i 
105.000,00 kuna iz Općinskog proračuna (komunalni doprinos, komunalna 
naknada i ostali prihodi) 
 

 

c) Izgradnja pješačkih staza u Starim Perkovcima 
Ukupno: 23.000,00 kuna 
Potrebna financijska sredstva u iznosu 23.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 
proračuna (komunalna naknada i ostali prihodi) 

d) Uređenje kružnog toka u Vrpolju 
Ukupno: 25.000,00 kuna 
Potrebna financijska sredstva u iznosu 25.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 
proračuna (ostali prihodi i tekuće donacije) 
 

III GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA 

Članak 4. 

a) Izrada Geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na području 
Općine Vrpolje 
 
Ukupno: 113.750,00 kuna 
Potrebna financijska sredstva u iznosu 113.750,00 kuna osigurat će se iz 
Općinskog proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta) 
 

IV GRAĐENJE GROBLJA  

Članak 5. 

a) Izgradnja pješačkih staza na groblju u Starim Perkovcima   
Ukupno: 70.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 70.000,00 kuna osigurat će se iz sredstava Općinskog 

proračuna (komunalni doprinos, komunalna naknada, koncesijska naknada , grobno mjesto i grobna 

naknada). 

b) Uređenje Mrtvačnice u Čajkovcima (voda i sanitarni čvor) 
Ukupno: 20.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna (komunalna naknada, komunalni doprinos i grobna naknada) 

c) Nabava rasvjetnih tijela u Mrtvačnici u Starim Perkovcima 



Ukupno: 5.000,00 kuna 

Potrebna financija sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna ( 

komunalna naknada). 

V JAVNA RASVJETA 

Članak 6. 

a)  Izgradnju javne rasvjete na kandelaberima u naselju Stari Perkovci, Ulica Đakovačka . 
Ukupno: 161.000,00 kuna   

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 161.000,00 kuna  osigurat će se iz Općinskog 

proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta) 

b) Izgradnja javne rasvjete na kandelaberima u naselju Stari Perkovci, Ulica V. 
Nazora 
Ukupno: 60.000,00 kuna 
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna osigurat će se iz 
Općinskog proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta) 
 

 c) Nastavak izgradnje javne rasvjete na kandelaberima u naselju Vrpolje, Ulica J.B. Jelačića  

 Ukupno: 270.000,00 kn 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 270.000,00 kuna osigurat će se i to: 80.000,00 kuna iz 

Ministarstva gospodarstva i 190.000,00 kuna iz Općinskog proračuna (zakup i prodaja državnog 

poljoprivrednog zemljišta) 

 d) Izgradnja javne rasvjete na kandelaberima u naselju Čajkovci – dopuna dokumentacije 

 Ukupno: 25.000,00 kuna 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 25.000,00 kuna osigurat će se iz  Općinskog proračuna  

(komunalni doprinos i komunalna naknada i naknada za prenamjenu zemljišta). 

VI GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE  

 OTPADNIH VODA – KANALIZACIJA I GRAĐENJE VODOOPSKRBE  

Članak 7. 

a) Izgradnja prečistaća na Općine Vrpolje 
Ukupno: 100.000,00 kuna 
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna osigurat će se iz 
Općinskog proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta) 
 

Članak 8.  

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

skladu s dinamikom ostvarenja prihoda. 



Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja  primjenjuje se sa 1.01.2015. godine i biti će 

objavljen u « Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» .  

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

              na području Općine Vrpolje za 2015.godinu 

 Ankica Zmaić: Također je sve preneseno iz Rebalansa u Program. Moram napomenuti da je 

izrađen Elaborat Turističke signalizacije što  znači da možemo krenuti sa postavljanjem iste ali za 

Čajkovce i Stare Perkovce dok za Vrpolje čekamo još uvijek suglasnost Hrvatskih cesta.      

Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga jednoglasno je donesena slijedeća 

 O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Programa 

održavanja komunalne infrastrukture 

na području općine Vrpolje za 2015. godinu 

Članak 1. 

 Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2015.godinu 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 27/14), mijenja se i glasi: 

Članak 2. 

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2015. godini na 

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

a to su: 

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

Članak 3. 

 Programom iz članka 1. ovog Programa utvrđuje se: 

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

financiranja. 
Članak 4. 

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

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

o komunalnom gospodarstvu, odnosno članku 1. ovog Programa. 

 



      Članak 5. 

 U 2015. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini 

Vrpolje obuhvaća: 

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

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

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

zemljišta  

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

zgrade općine i parkovima u Općini Vrpolje. 
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 30.000,00 kuna, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa. 

3. Održavanje javnih površina 
- nabavka i popravak klupa za parkove 
- nabavka žardinjera za cvijeće u parkovima 
- nabavka kanti za otpatke 
- nabavka i postavljanje prometnih i turističkih znakova i ostale signalizacije 
- uređenje javnih površina – uklanjanje drveća, grmlja, nasipanje zemljom 
- sanacija pješačkih staza 
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 45.000,00 kuna, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade Proračuna općine . 

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

nasipanje poljskih puteva 
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu 60.000,00 kn, a financirat će se iz 

sredstava , komunalne naknade, komunalnog doprinosa i prihoda od prodaje, zakupa i korištenja 

državnog poljoprivrednog zemljišta. 

5. Održavanje groblja 
- održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz smeća sa groblja 
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 45.000,00 kuna, a financirat će se iz 

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

6.  Javna rasvjeta 

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

- troškovi električne energije za javnu rasvjetu – 240.000,00 kuna. 
 

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 

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

državnog poljoprivrednog zemljišta. 



     Članak 6. 

 Sredstva za izvršenje radova navedenih u članku 5. predviđaju se u ukupnom iznosu od 

455.000,00 kuna, a raspoređuju se i troše prema dinamici ostvarenja i naplate komunalne naknade, 

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

državnog poljoprivrednog zemljišta i koncesijske naknade.  

     Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  primjenjuje se sa 1. siječnja 2015. godine i 

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

 

TOČKA  5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi na području Općine                   

                            Vrpolje za 2015.godinu 

 Ankica Zmaić: Kod ovih izmjena dodali smo troškove sufinanciranja za prijevoz učenika 

srednjih škola za što je predviđeno 30.000,00 kuna 

 Pitanja i prijedloga nije bilo od strane članova Općinskog vijeća te je jednoglasno donesena 

slijedeća 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni 

Programa socijalne skrbi  

na području Općine Vrpolje za 

2015. godinu 

Članak 1. 

 Program socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2015.godinu („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 27/14), mijenja se i glasi: 

Članak 2. 

 Ovim Programom se određuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, 

korisnika socijalne skrbi, postupka za ostvarivanje prava, te druga pitanja značajna za obavljanje 

djelatnosti socijalne skrbi. 

 Sukladno odredbama članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi, općine su obvezne u svom 

Proračunu za potrebe socijalne skrbi osigurati sredstva kojima se osiguravaju pomoć za podmirenje 

troškova stanovanja, kao i za ostvarivanje prava utvrđenim propisima u većem opsegu, te za pružanje 

i drugih vrsta pomoći. 

Članak 3. 

 Program socijalne skrbi na ime čega je u Proračunu Općine Vrpolje za 2015. godinu osigurano 

320.000,00 kuna utvrđuju se slijedeći oblici pomoći. 

1. Pomoć za troškove stanovanja 



Podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi utvrđena je Zakonom o socijalnoj 

skrbi i Odlukom socijalnoj skrbi Općine Vrpolje. Istom Odlukom utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje 

prva na pomoć kao i oblici pomoći a osigurano je 15.000,00 kuna. 

2. Jednokratna novčana pomoć 

Jednokratne novčane pomoći će se odobravati najviše dva puta godišnje zbog teških 

okolnosti (bolesti ili druge nevolje - invalidnosti), a visina će se određivati ovisno o veličini potrebe i 

drugim okolnostima u kojim živi podnositelj zahtjeva. Načelnica općine odlučuje o realizaciji 

pojedinačnih zahtjeva u iznosu do 1.000,00 kuna, a osigurano je 4.000,00 kuna. 

3. Jednokratna novčana pomoć studentima 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2015. godinu osigurana su sredstva za pomoć studentima 

(studentska pomoć) u iznosu od 50.000,00 kuna. Načelnica Općine odlučuje o realizaciji pojedinog 

zahtjeva (zamolbe), a iznos za svakog redovnog studenta je 1.000,00 kuna, za akademsku godinu 

sukladno uvjetima, načinu i kriterijima iz Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći studentima s 

područja Općine Vrpolje. 

 4. Jednokratna novčana pomoć za novorođenu djecu 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2015. godinu osigurana su sredstva za pomoć obiteljima za 

novorođeno dijete s prebivalištem na području općine Vrpolje u iznosu 25.000,00 kuna, odnosno za 

svako novorođeno dijete po 1.000,00 kuna sukladno uvjetima, načinu i kriterijima iz Odluke o 

jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođenu djecu s područja Općine Vrpolje. 

5. Pomoć za troškove prijevoza učenicima srednjih škola 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2015.godinu osigurana su sredstva za dio ili razliku troškova 

prijevoza srednjoškolcima koji pohađaju srednju školu u Slavonskom Brodu i Đakovu u iznosu 

30.000,00 kuna za školsku godinu 2015/2016. i to onim učenicima koji nemaju plaćene cjelokupne 

troškove prijevoza iz nekih drugih zakonskih propisa i načina (socijalni slučajevi, sufinanciranje od 

vršitelja usluga i drugo). 

Sredstva će se isplaćivati sukladno Odluci o načinu, kriterijima i uvjetima za ostvarivanje ove 

pomoći. 

6. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2015. godinu osigurana su sredstva za poklon pakete za djecu 

koja pohađaju redoviti program male škole i učenici prvih razreda u iznosu 3.000,00 kuna za blagdan 

Svetog Nikole, a oblik pomoći je pomoć građanima i kućanstvima u naravi. 

7. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 

U cijelosti će se financirati najnužniji pogrebni troškovi osobama kojima troškove nije dužan 

financirati Centar za socijalnu skrb, ako umrla osoba nije prije smrti osigurala sredstva za podmirenje 

troškova (osiguranje, ušteđevina i dr.), te ako ne postoje osobe koje bi morale i  mogle snositi 

pogrebne troškove ,a  prema Rješenju Općinske načelnice u iznosu do 2.000,00 kuna, a osigurano je 

2.000,00 kuna sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi. 



8. Pomoć – oslobađanje plaćanja komunalne naknade 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2015. godinu osigurana su sredstva za oslobađanje plaćanja 

komunalne naknade u iznosu 4.000,00 kuna za korisnike teškog materijalnog stanja o čemu će 

odlučiti Općinska načelnica temeljem zamolbe. 

9. Pomoć za sufinanciranje redovitog programa Dječjeg vrtića „Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje 

U Proračunu Općine za 2015. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje dijela 

ekonomske cijene redovitog programa rada u Područnom vrtiću Vrpolje za predškolsku djecu – 

korisnike vrtića sa područja Općine Vrpolje u iznosu 180.000,00 kuna, a sredstva će se odobravati 

Rješavanjem Općinske načelnice sukladno Odluci o sufinanciranju redovitog programa Dječjeg vrtića 

„Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje za 2015. godinu. 

10. Pomoć za građane i kućanstva u naravi 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2015. godinu osigurana su sredstva u iznosu 17.000,00 kuna 

za pomoć građanima i kućanstvima u naravi za nabavku bilježnica svim učenicima OŠ“Ivan 

Meštrović“. 

11. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija 

Financijska potpora za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu Općine Vrpolje za 

2015. godinu u skladu sa mogućnostima Općine, putem transfera ili drugog oblika (reprezentacije i 

sl.) osigurana su sredstva za rad Udruga: 

a) Crveni križ           12.000,00 kn 

b) Udruga slijepih 1.000,00 kn 

Sredstva će biti raspoređena Rješenjem Općinske načelnice, a na temelju zahtjeva zakonskih 

propisa. 

12. Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći za uzdržavanje  

Na temelju podataka od Centra za socijalnu skrb o korisnicima prava na pomoć za 

uzdržavanje, izradit će se Rješenja o ostvarivanju prava na ogrjev. 

Sredstva za ogrjev osiguravaju se u državnom, odnosno Županijskom proračunu, te nakon 

dostave popisa doznačuju se u Proračun Općine Vrpolje koja je krajnji isplatitelj  korisnicima prava na 

ogrjev u iznosu do 50.000,00 kn. 

Članak 4. 

Pojedinačna prava iz ovog Programa osigurat će se osobama ili udrugama koje imaju 

prebivalište  na području općine Vrpolje, a u iznimnim slučajevima i sa područja Brodsko-posavske 

županije. 

 

 



Članak 5. 

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinska načelnica koja sve oblike navedene 

pomoći odobrava Rješenjem. 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,a  primjenjuje se sa 1.siječnja 2015. godine i 

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

Točka  6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u području društvenih                           

djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2015.godinu  

 Ankica Zmaić: Što se tiče Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u području 

društvenih djelatnosti također je sve preneseno iz Rebalansa a i moram napomenuti da je u 

Posavskoj Hrvatskoj objavljen Javni poziv za sufinanciranje udruge i rok predaje dokumentacije je 

28.10.2015.godine 

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

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni 

Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti 

za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2015. godinu 

Članak 1. 

 Program javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u 

Proračunu Općine Vrpolje za 2015.godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 27/14.) 

mijenja se i glasi: 

I  KULTURA 

      Članak 2. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2015. godinu za potrebe kulture 86.000,00 kuna 

kako slijedi: 

 a) HRVATSKA ČITAONICA VRPOLJE 

 (nabavka knjižne i ne knjižne građe, materijalni i drugi troškovi, djelatnik knjižnice i  dr.) 

 Sredstva su osigurana u iznosu 45.000,00 kuna. 

 b) KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA na području Općine Vrpolje 

 Sredstva su osigurana u iznosu 40.000,00 kuna, a sredstva se raspoređuju temeljem Odluke o 

odobravanju potpore Odbora za društvene djelatnosti Općine Vrpolje kako slijedi:  

  - KUD «Ivan Meštrović» Vrpolje - 12.000,00 kuna 



  - KUD «Ravnica» Stari Perkovci - 16.000,00 kuna 

  - KUD „Đeram“ Čajkovci  - 12.000,00 kuna 

 Sa svim korisnicima će biti zaključeni Ugovori o financijskoj potpori kojima će se definirati 

prava, obveze i iznosi potpore, a sve temeljem provedenog Javnog poziva i Pravilnika o financiranju 

javnih potreba na području Općine Vrpolje. 

 c) SPOMEN GALERIJA „Ivan Meštrović“ Vrpolje sa osiguranim sredstvima u iznosu 1.000,00 

kuna koja potpora se ostvaruje temeljem zamolbe, a odobrava Rješenjem Općinske načelnice. 

II ŠPORT 

      Članak 3. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2015. godinu za potrebe športa i 

rekreacije120.000,00 kuna, a sredstva se raspoređuju temeljem Odluke o odobravanju potpore 

Odbora za društvene djelatnosti Općine Vrpolje kako slijedi: 

 a) RK Vrpolje    -  35.000,00 kuna 

 b) Tea kwon do klub Vrpolje  -   7.000,00 kuna 

 c) NK  «Sloga» Vrpolje   -  26.000,00 kuna 

 d) NK «Mladost» Čajkovci  -  26.000,00 kuna 

 e) NK «Perkovci»St. Perkovci  -  26.000,00 kuna 

 Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu za 2015.godinu 30.000,00 kuna za troškove režija za 

sportske objekte koji se plaćaju iz Općinskog proračuna (struja, voda, plin). 

 Sa svim korisnicima će biti zaključeni Ugovori o financijskoj potpori kojima će se definirati 

prava, obveze i iznosi potpore, a sve temeljem provedenog Javnog poziva i Pravilnika o financiranju 

javnih potreba na području Općine Vrpolje. 

III PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ 

      Članak 4. 

a) Predškolski odgoj – obavezni program predškole – mala škola 
Općina Vrpolje osigurala je u Proračun Općine Vrpolje za 2015. godinu za potrebe obaveznog 

programa predškole – male škole iznos od 60.000,00 kuna. 

Obavezni program predškole – male škole organizirat će se u sva tri naselja: Vrpolje, Čajkovci 

i Stari Perkovci, temeljem Ugovora sa pravnom osobom ovlaštenom za provođenje programa 

predškole. 

b) Školski odgoj 
Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu Općine Vrpolje za 2015. godinu za potrebe školskog 

odgoja 10.000,00 kuna za O.Š. «Ivan Meštrović» Vrpolje. 



 Sredstva će se trošiti prema mogućnostima punjenja Proračuna, odnosno po potrebi 

korisnika, a odobravaju se na temelju zamolbe. 

Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu Općine Vrpolje za 2015.godinu za potrebe osnovnog 

školstva kapitalne projekte vrijednosti 7.000,00 kuna (kopirni stroj) za Osnovnu školu „I.Meštrović“ 

Vrpolje 

c) Školski odgoj za djecu s teškoćama u razvoju 
Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu Općine Vrpolje za 2015. godinu za 
potrebe školskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju 2.000,00 kuna za OŠ 
„Milan Amruš“ Slavonski Brod koju pohađaju i djeca sa područja Općine Vrpolje. 

 Sredstva će se trošiti prema mogućnostima punjenja Proračuna, odnosno po potrebi 

korisnika, a odobravaju se na temelju zamolbe. 

IV  VJERSKE ZAJEDNICE 

      Članak 5. 

 Općina Vrpolje je osigurala u Proračunu Općine Vrpolje za 2015. godinu 5.000,00 kuna 

tekućih donacija i 150.000,00 kuna kapitalnih donacija. 

a) Župani uredi na području Općine Vrpolje – 5.000,00 kn tekućih donacija 
b) Crkva Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Vrpolju – 150.000,00 kuna – uređenje i sanacija 
 

Sredstva će se trošiti prema mogućnostima punjenja Proračuna, odnosno po potrebi  

Korisnika, a odobravaju se na temelju zamolbe. 

V          VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE VRPOLJE I DVD 

Članak 6. 

 Općina Vrpolje je osigurala je Proračunu za 2015. godinu 125.000,00 kn za Vatrogasnu 

zajednicu općine Vrpolje (VZO) i DVD na području općine za vatrogasnu djelatnost. 

 Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu za 2015.godinu za vatrogastvo i 50.000,00 kuna za 

kapitalne projekte (legalizacija vatrogasnih domova) za DVD Vrpolje i DVD Čajkovci. 

 Sredstva  će se trošiti prema mogućnostima punjenja Proračuna , odnosno po potrebi 

korisnika, a sukladno zakonskim propisima. 

VI ZAŠTITA I SPAŠAVANJE I CIVILNA ZAŠTITA 

Članak 7. 

 Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu Općine Vrpolje za 2015. godinu 15.000,00 za zaštitu i 

spašavanje i civilnu zaštitu kako slijedi: 

a) Zaštita i spašavanje u iznosu 10.000,00 kuna za nabavku novih uređaja za vezu za 
potrebe lokalnog stožera zaštite i spašavanja, postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih 
društava. 



b) HGSS Slavonski Brod u iznosu 5.000,00kuna. 
 
Sredstva će se trošiti prema mogućnostima punjenja Proračuna, odnosno sukladno 

zaključenim sporazumima, ugovorima ili drugim dokumentima, a odobravanjem putem 
Rješenja od strane Općinske načelnice. 
 

VII UDRUGE GRAĐANA 

Članak 8. 

 Općina Vrpolje odobrila je u Proračunu Općine Vrpolje za 2015. godinu 25.000,00 kuna za 

potrebe udruga građana (braniteljska udruga, udruga umirovljenika, lovne udruge, konjogojske 

udruge itd.). 

 Financijska sredstva raspoređuju se temeljem Odluke o odobravanju potpora od strane 

Odbora za društvene djelatnosti Općine Vrpolje kako slijedi: 

a) UDVDR Vrpolje – 5.000,00 kuna 
b) Udruga matica umirovljenika Vrpolje – 7.000,00 kuna 
c) Lovačka udruga „Srna“ Vrpolje, Čajkovci, Stari Perkovci – 6.000,00 kuna 
d) Konjogojska udruga Stari Perkovci – 2.500,00 kuna 
e) Konjogojska udruga „Mrkov“ Vrpolje – 2.500,00 kuna 
f) Udruga malih životinja Vrpolje – 2.000,00 kuna 
Sa svim korisnicima će biti zaključeni Ugovori o financijskoj potpori kojima će se definirati 

prava, obveze i iznosi potpore, a sve temeljem provedenog Javnog poziva i Pravilnika o financiranju 

javnih potreba na području Općine Vrpolje. 

Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu Općine Vrpolje za 2015.godinu 60.000,00 kuna za 

kapitalne projekte udruga (legalizacija i uređenje lovačkog doma u Vrpolju, uređenje Lovačkog doma 

Stari Perkovci) 

VIII OSTALE UDRUGE 

Članak 9. 

a) Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu Općine Vrpolje za 2015. godinu 
10.000,00 kuna za potrebe sufinanciranja rada LAG-a „Slavonska ravnica“  

Vrpolje. 

 Predviđena sredstva isplatit će se prema mogućnostima punjenja Proračuna, a u skladu sa 

Odlukom o sufinanciranju LAG-a „Slavonska ravnica“ Vrpolje za 2015. godinu. 

b) Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu Općine Vrpolje za 2015.godinu 7.000,00 
kuna za ostale udruge (novoosnovane ili da nisu registrirane) na području Općine 
Vrpolje, a rade i za korist naše Općine. 
 

IX OSTALE ODREDBE 

 



Članak 10. 

 Ukupna potrebna sredstva  za realizaciju Programa javnih potreba na području društvenih 

djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2015. godinu iznose 

762.000,00 kuna, a mogu biti putem dotacija na žiro račun ili podizanjem reprezentacije odnosno 

potrošnog materijala, te usluge prijevoza, a sve odobreno Ugovorom ili Rješenjem. 

Članak 11. 

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

sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. 

Članak 12. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sa 1.siječnja 2015. godine i 

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

TOČKA  7. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za rušenje nekretnine i otkup 

građevinskog materijala u vlasništvu Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Zapisnik opostupku javnog otvaranja ponuda, 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za rušenje 

nekretnine i otkup građ. materijala za čega je javni natječaj  bio objavljen u Posavskoj Hrvatskoj dana 

28. kolovoza 2015.g.i jedini ponuditelj koji je bio je „PIRAMIDA“ Velika Kopanica sa ponuđenom 

cijenom 16.101,50 kuna vlasništvo Josipa Kitanović. Ponuda je potpuna i pravovaljana, zadovoljava 

uvjetima Javnog natječaja te je Povjerenstvo predložilo da se ponuda ponuditelja „Piramida“ prihvati. 

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

slijedeću 

O D L U K U 

o izboru najpovoljnije ponude za rušenje 

nekretnine i otkup građevinskog materijala 

u vlasništvu Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje raspisalo je Javni natječaj za rušenje nekretnine i otkup 

građevinskog materijala u vlasništvu Općine Vrpolje i to za nekretninu k.č.br. 870 u k.o. Vrpolje, 

početna cijena – visina naknade: 15.000,00 kuna, koji je objavljen u tisku „Posavska Hrvatska“ dana 

28. kolovoza 2015.godine i na službenim stranicama Općine Vrpolje – wwww.vrpolje.hr. 

 Osnovni kriteriji za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena naknada. 

Članak 2. 

 U roku je pristigla 1 (jedna) potpuna i pravilna ponuda Ponuditelja i to: 

 -Prijevoz, ugostiteljstvo i usluge „PIRAMIDA“ vl. Josip Kitanović, Velika Kopanica, Šamačka 89, 

OIB 15467174160 sa ponuđenom cijenom naknade u iznosu 16.101,50 kuna. 



Članak 3. 

 Sukladno kriteriju za odabir ponude i valjanosti ponude prihvaća se kao najpovoljnija ponuda 

za rušenje nekretnine i otkup građevinskog materijala u vlasništvu Općine Vrpolje, ponuda 

Ponuditelja: Prijevoz, ugostiteljstvo i usluge „PIRAMIDA“ vl. Josip Kitanović, Velika Kopanica, Šamačka 

89, OIB: 15467174160 sa ponuđenom cijenom naknade u iznosu 16.101,50 kuna. 

Članak 4. 

 Iznos uplaćen na ime jamčevine uračunat će se u cijenu naknade prilikom sklapanja Ugovora. 

Članak 5. 

 Zadužuje se Općinska načelnica da u roku od 8 dana sa izabranim ponuditeljem, 

gospodarskim subjektom iz članka 3. ove Odluke sklopi Ugovor kojim će se detaljnije regulirati 

međusobna prava i obveze sukladno uvjetima iz Javnog natječaja. 

Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

TOČKA  8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o materijalnim pravima općinskog 

načelnika i zamjenika načelnika Općine Vrpolje  

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Odluku odnosno izmjene o materijalnim pravima 

načelnika i zamjenika načelnika gdje stoji da se neki članci kao što su članak 4,5,6. i 7. brišu se a sve 

prema uputama Ministarstva uprave koje smo dobili da se moraju donijeti do 30.09.2015.g pa je i 

došlo do ovih izmjena. Po novome načelnik i zamjenik nemaju prava više za dar djeci, uskrsnicu, 

regres, božićnicu, smrt roditelja ili člana uže obitelji i jubilarne nagrade. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno je donijelo slijedeću 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o materijalnim  

pravima općinskog načelnika i zamjenika načelnika Općine Vrpolje 

Članak  1. 

 U Odluci o materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika načelnika Općine Vrpolje 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 8/15) članak 4., članak 5., članak 6. i članak 7 brišu 

se. 

 Dosadašnji članci 8., 9. i  10. postaju članci 4., 5. i 6. 

Članak 2. 

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

posavske županije“. 



TOČKA 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinske načelnice Općine Vrpolje za 

razdoblje siječanj – lipanj 2015.godine 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili moje Izvješće o radu za siječanj – lipanja 2015. 

godine, mislim da sam obuhvatila sve što je odrađeno ali ukoliko netko ima nekih pitanja izvolite 

pitati. Za sve aktivnosti ste već upoznati kroz sjednice Vijeća na kojima obavezno informiram vijećnike 

o svemu učinjenom. 

 Pitanja nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno donijelo slijedeći 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o radu 

Općinske načelnice Općine Vrpolje za razdoblje  

siječanj - lipanj 2015. godine 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Vrpolje za 

razdoblje od siječanj - lipanj 2015. godine.  

Članak 2. 

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

TOČKA   10.   Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom poslovanju 

Dobrovolnog vatrogasnog društva Stari Perkovci za 2014.godine  

 Ankica Zmaić: Evo kako sam i najavila na red je došao i DVD Stari Perkovci za podnošenje 

Izvješća i koliko vidim dosta je to dobro. Prihodi su im 31.118,00 kuna, a rashodi 15.986,57 kuna. 

Novaca im ostalo i prema rashodima – opisu vidi se da su sredstva trošena namjenski i racionalno. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je usvojilo slijedeći 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o financijskom 

poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva  

Stari Perkovci za 2014. godinu 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje prihvaća Izvješće o financijskom poslovanju Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Stari Perkovci za 2014. godinu. 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 



TOČKA  11.  Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom poslovanju 

Dobrovolnog vatrogasnog društva Čajkovci za 2014.godine 

 Ankica Zmaić:  Evo u materijalima ste dobili  Izvješće  DVD-a  Čajkovci pa ukoliko netko ima 

nekih pitanja ili primjedbi izvolite. Prihodi su im bili 39.671,62 kune, a rashodi 30.690,99 kuna. 

Također imaju viška prihoda i prema opisu rashoda sredstva su trošena namjenski i racionalno. 

 Pitanja i prijedloga nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno donijelo slijedeći 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o financijskom 

poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva  

Čajkovci za 2014. godinu 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje prihvaća Izvješće o financijskom poslovanju Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Čajkovci za 2014. godinu. 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA  12. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Proveli smo javnu nabavu za izgradnju javne rasvjete u St. Perkovcima – 

Đakovačka ulica, potpisali Ugovor sa izvođačem Safundžićem 150.000,00 kuna, nadzor Strojarski 

fakultet Sl. Brod i radovi su izvedeni, objavljen je Javni poziv za javnu rasvjetu u Vrpolju  J.B. Jelačića 

dio – najpovoljniji je bio Elektroinstalater Safundžić u iznosu 231.000,00 kuna, a bile su tri ponude. 

 - Završeno krovište u Čajkovcima na Lovačkom domu u iznosu 23.750,00 kuna, izvođač Tobral 

Đakovo. 

 - Kupljene su bilježnice za djecu u osnovnoj školi i podijeljene u iznosu 7.000,00 kuna 

 - Poslane su Prijavnice za Natječaj za 2016.godinu u Ministarstvo kulture za Hrvatsku 

čitaonicu i Crkvu Vrpolje 

 - Bio je Župnik Mato  u posjeti u Općini na upoznavanju, upoznala sam ga sa radovima na 

Crkvi i čini mi se dobar čovjek 

               - Što se tiče dopisa upućenog  Strizivojni vezno za groblje još uvijek nemamo nikakvog 

odgovora 

 - Odvjetnica poslala opomene za komunalnu naknadu neki su reagirali i sklopili izvansudske 

nagodbe, neki su platili a neki naravno ništa od toga, poslano je oko 300 opomena 

 - Održala sam sastanke sa koordinatorima u Čajkovcima i St. Perkovcima i dosta je bio dobar 

odaziv, a za idući tjedan predlažem da to bude u Vrpolju 

 - U Čajkovcima su u tijeku radovi u centru , park i to bi trebalo biti gotovo  i postaviti će se 

igračke 

 - Također je provedena javna nabava za Pješačke staze u Vrpolju, izvođač Cestar 511.000,00 

kuna i Nadzor Đakovoprojekt  10.000,00 kuna 



 - Izrađeni su energetski certifikati  za Zgradu Općine i Dom kulture u Perkovcima 

 - Razgovarala sam sa Vodovodom Sl. Brod o produženje mreže u Gupčevoj ulici u Starim 

Perkovcima  pa ćemo krenuti sa Građevinskom dozvolom, a uputila sam im i dopis i za Dobrevo i 

Stadionsku ulicu 

 - u Čajkovcima ćemo na Mrtvačnici rješiti vodu i po mogućnosti novi sanitarni čvor 

 - vezano za kružni tok Silvija Raguž kaže da je upravo sada vrijeme za uređenje odnosno 

sadnju u kružnom toku, pa smo pristupili prikupljanju ponuda za cvijeće, travu i drugo 

 - Ribići su u Vrpolju uređivali svoj prostor i dogovor je kupnja materijala još za elektro radove 

za rasvjetu 

 - U Općini je bio sastanak sa predstavnicima hrvatskih voda vezano za odvodnju a nazočni su 

bili: Gregurić, Miskrić, Kulaš pa smo dogovorili i predložili šta se treba uređivati  

 - U petak će biti objavljen JAVNI NATJEČAJ za održavanje javnih površina i za održavanje 

groblja  

 - Moramo održati sastanak idući tjedan za Razvojnu strategiju i bit će pozvani i vijećnici i 

udruge odnosno predstavnici udruga, koordinatori i predstavnici institucija. 

 - Uputila sam Zahtjev Ministarstvu kulture za odobrenje radova na Crvi u Vrpolju 

 - Potpisala sam ugovor sa Ministarstvom gospodarstva o sufinanciranju izgradnje javne 

rasvjete u Vrpolju na iznos 79.380,00 kuna 

 - Rješili smo rasvjetu na malonogometnom igralištu u St. Perkovcima, moramo isto napraviti i 

u Čajkovcima 

 - Dolazio projektant za izradu Troškovnika za uređenje Zgrade Općine Vrpolje, centra ispred 

Općine i Doma kulture St. Perkovci 

 - Potpisala sam Ugovor sa Ivicom Kulaš za zakup općinske zemlje u Čajkovcima 

 - Prikupljali smo podatke za polaznike male škole, ukupno se prijavilo Perkovci 15, Čajkovci 6 i 

Vrpolje 16 

 - Kupili još 5 krevetića sa opremom za Vrtić 

 - Rješavamo katastarsko stanje Valentina, pa etažiranje 

 - Izradili Troškovnik za Crkvu u Vrpolju – podni radovi – grijanje i pločice 

 - Uputila ponovno dopis ŽUC-u za sanaciju autobusnih stajališta 

 - Rješavamo grijanje u Domu u Vrpolju 

 - LAG se treba preseliti kod nas pa moramo uređivati prostor, oni će sufinancirati 

 - Andrijevcu još ništa nisu odgovorili za komunalnog redara 

TOČKA  13. R a z l i č i t o. 

 Ankica Zmaić: Dobili smo Zamolbu od DVD St. Perkovci za sufinanciranje kupnje vatrogasne 

opreme, a obzirom smo to već uvrstili u Rebalans, prihvaćena je 

              Josip Čivić: Oni su već to kupili za čega traže novce, a nemaju ovdje ni ponudu priloženu 

              Ankica Zmaić: To je već opravdano ako su već kupili 

 Berta Abramović: Da li mi sufinanciramo djecu iz Strizivojne u dječjem vrtiću 

 Ankica Zmaić: Ne mi plaćamo samo za djecu sa područja Općine Vrpolje 

 Željko Mandarić: Ljudi me pitaju za rasvjetni stup u Kneževićevoj što je s tim. 

 Ankica Zmaić: Željko je išao tamo dogovorio, međutim kad je beton za stup  postavljen oni  

su se pobunili. 

 Željko Vukovac: Što se tiće znakova da li se može regulirati gdje će biti postavljeni, jer su 

Strizivončani znak sami pomaknuli 



 Ankica Zmaić: Znači ovi naručeni znakovi su vlasništvo Općine Vrpolje i mi upravljamo njima. 

 Željko Vuković: Da li se mogu riješiti klupe za ribiće 

 Ankica Zmaić: To je već dogovoreno, dobit će klupe iz parka a Općina će na proljeće kupiti u 

park nove. 

 Željko Vuković: Obzirom da je bilo jedno loše iskustvo u Donjim Andrijevcima sa gašenjem 

požara koji je bio neki dan jer hidranti nisu radili što je sa našim hidrantima? 

 Ankica Zmaić: U Perkovcima su u funkciji, u Čajkovcima neki nisu, a za Vrpolje ne znam, to je 

vatrogasci trebaju riješiti sa vodovodima 

 Željko Vuković: treba riješiti stup kod banke i kod Kaze Begića, također i autobusna stajališta 

 Zvonko Miskrić: Signalizacija da li će biti riješena kod lovačkog doma prema groblju, još me 

zanima da li će se sanirati problemi od regionalnog vodovoda – problem MAGLIĆ – štete koje su 

ostale 

Ankica Zmaić: Sada će biti tehnički pregled pa moraju popraviti 

 Željko Vuković: Kad će biti sastanak sa koordinatorima u Vrpolju 

              Ankica Zmaić: Biti će uskoro dani su nam popunjeni. 

 Željko Mandarić:  Ćuo sam da se Sušionica otvara 

 Ankica Zmaić: Mi ništa ne znamo o tme, a nesmijemo ni pitati nikoga jer se svi ljute što to nas 

zanima (npr. Sutkinja Vujčić) 

 Željko Vuković: Da li se može kod Hrga očistiti put 

 Ankica Zmaić: Taj put je Milica darovala Općini pa ćemo vidjeti 

 Sjednica je završila u 22,05 sati 

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić        Tomislav Šimundić 

 


