
Z A P I S N I K 

 o radu 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 28. rujna 
2016.godine sa početkom u 20,00 sati u prostorijama Općinske uprave. 

 Sjednici nazočni: Pero Pepić, Josip Čivić, Željka Orešković, Tomislav Gregurić, 
Zvonko Miskrić, Berta Abramović, Željko Mandarić, Tomislav Šimundić, Željko Vuković, 
Željko Kucjenić 

 Sjednici nisu nazočni: Marko Marić, Damir Funarić 
 Izostanak opravdali: Davor Mikić 
 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, Željko Lukačević 
 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 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  28. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.godine, 

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

razdoblje siječanj – lipanj 2016.g., 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu, 

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

infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2016.godinu, 

6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja 

Općine Vrpolje za razdoblje od rujna do kraja prosinca 2016.godine, 

7. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Nacrta Sporazuma o uređenju međusobnih 

prava i obveza u pogledu korištenja zajedničkog groblja u k.o. Strizivojna, 

8. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području općine Vrpolje, 

9. R a z l i č i t o. 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

TOČKA  1. Usvajanje Zapisnika o radu  28. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 28. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 28. sjednice Općinskog vijeća 

općine Vrpolje. 

 



TOČKA 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju 
Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 
2016.godine 

 Ankica Zmaić: Pozdravljam sve prisutne. U materijalima ste dobili sve tabelarno prikazano, 

kao i tekstualni dio. Vezano za polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna ostvareni su prihodi i 

primici u iznosu od 2.569.477,40 kuna dok su izvršeni rashodi i izdaci u iznosu od 2.183.279,68 kuna 

što znači da je ukupno ostvaren višak prihoda od 386.197,72 kune.   Stanje na ŽR na dan 30.06.2016. 

je 1.207.543,69 kuna. Potraživanja su velika i dalje, a to se najviše odnosi na zakup, prodaja, 

dugogodišnji zakup ali naravno najveći iznos je kao i uvijek komunalnu naknada.  Kapitalne investicije 

slijede u drugom polugodištu. Pa evo ukoliko netko ima nekih pitanja izvolite pitati. 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga od strane članova Općinskog vijeća jednoglasno 

je donesena slijedeća 

O D L U K U 
o usvajanju Polugodišnjeg izvješća 

o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje  
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna 
Općine Vrpolje za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2016. godine o ostvarenim prihodima i 
primicima i izvršenim rashodima i izdacima. 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije".  

TOČKA 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinske načelnice 
Općine Vrpolje za razdoblje siječanj – lipanj 2016.g. 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili moje Izvješće o radu za siječanj – lipanja 2016. 

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

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

vijećnike o svemu što se radi. 

 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 2016. Godine 

 



Članak 1. 

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

razdoblje od siječanj - lipanj 2016. godine.  

Članak 2. 

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

TOČKA  4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Vrpolje za 
2016.godinu 

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

Općine Vrpolje za 2016.godinu, odnosno Rebalans Proračuna. Prihod i rashod se odnosi na iznos od 

1.000.000,00 kuna a za rekonstrukciju Grobljanske ulice u Starim Perkovcima. To se može odmah 

vidjeti na prvoj stranici Rebalansa , a sredstva bi se povukla iz Europskih fondova . Taj natječaj je već 

trebao biti objavljen međutim zbog situacije u državi kasni i Pravilnik za mjere ruralnog razvoja i ne 

znamo točno kada će biti ali mi moramo predvidjeti Proračunom prihode i rashode. 

Pitanja i prijedloga nije bilo te je Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo slijedeću 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Proračuna  

Općine Vrpolje za 2016. godinu 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno usvaja Odluku o izmjenama i dopunama 

Proračuna općine Vrpolje za 2016. 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 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2016.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, znači a odnosi se na Grobljansku ulicu u 

Starim Perkovcima u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a u članku  4.b) Rekonstrukcija nerazvrstane ceste 

– Grobljanske ulice 

 Pitanja i prijedloga nije bilo te je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo slijedeću 

O D L U K U 

  o izmjeni i dopuni Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Vrpolje za 2016. godinu 

Članak 1. 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 2016. 

godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 1/16. i 14/16) 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 2016. godinu, a odnosi se na: 

- javne površine 
- nerazvrstane ceste 
- groblja i krematorije 
- javnu rasvjetu 
- opskrbu pitkom vodom 
- 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: 530.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 530.000,00 kuna osigurat će se to: 170.000,00 

kuna iz Ministarstva graditeljstva, 100.000,00 kuna iz Županijskog proračuna i 260.000,00 

kuna iz Općinskog proračuna:  (komunalni doprinos, naknada za legalizaciju i komunalna 

naknada) 

b) Izgradnja dječjeg igrališta u Vrpolju 
      Ukupno: 100.000,00 kuna 

      Potrebna financijska sredstva u iznosu 100.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna: (ostali prihodi i prihoda tekuće donacije iz Državnog proračuna) 

 

c) Izgradnja dječjeg igrališta u St. Perkovcima 
Ukupno: 40.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 40.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna (ostali prihodi i prihoda tekuće donacije iz Državnog proračuna) 

III GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA 

Članak 4. 

a) Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i uređenje nerazvrstanih cesta na području 
Općine Vrpolje, naselje Stari Perkovci (Ulica Grobljanska i Ulica Hercegovačka) 
 

Ukupno: 50.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 50.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna (komunalni doprinos i zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta) 

 



b) Rekonstrukcija – izgradnja nerazvrstane ceste u Starim Perkovcima – Grobljanska ulica 
Ukupno: 1.000.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 1.000.000,00 una osigurat će se iz europskog 

fonda i državnog proračuna (mjera ruralnog razvoja 7.2.2.) 

IV GRAĐENJE GROBLJA  

Članak 5. 

a) Izgradnja parkirališta na groblju u Starim Perkovcima   
Ukupno: 50.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 50.000,00 kuna osigurat će se iz sredstava Općinskog 

proračuna (komunalni doprinos, komunalna naknada, grobno mjesto i grobna naknada). 

b) Uređenje mrtvačnice u Čajkovcima 
Ukupno: 100.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 100.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

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

V JAVNA RASVJETA 

Članak 6. 

a)  Izgradnju javne rasvjete na kandelaberima u naselju Stari Perkovci . 
Ukupno: 250.000,00 kuna   

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna  osigurat će se iz Općinskog 

proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta i komunalni doprinos) 

 b) Nastavak izgradnje javne rasvjete na kandelaberima u naselju Vrpolje 

 Ukupno: 100.000,00 kn 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 100.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna 

(zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta) 

 c) Izgradnja javne rasvjete na kandelaberima u naselju Čajkovci. 

 Ukupno: 1.400.000,00 kuna 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 1.400.000,00 kuna osigurat će se i to: 750.000,00 kuna 

iz Fonda, 150.000,00 kuna iz Ministarstva gospodarstva  i 500.000,00 kuna iz Općinskog proračuna  

(zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta, komunalni doprinos,  komunalna naknada, 

naknada za prenamjenu zemljišta, legalizacije i prihoda tekućih pomoći iz Državnog proračuna). 

VI OPSKRBA PITKOM VODOM – GRAĐENJE VODOVODNOG SUSTAVA 

Članak 7. 

a) Produženje vodovodne mreže u Starim Perkovcima 
Ukupno: 50.000,00 kuna 



Potrebna financijska sredstva u iznosu 50.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna 

(prihoda tekućih pomoći iz Državnog proračuna) 

Članak 8. 

 Financijska sredstva za izvršenje navedenih projekata u člancima  3., 4., 5., 6. i 7. Ovog 

Programa predviđena su u iznosu od 2.670.000,00 kuna. 

Članak 9.  

 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 10. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sa 1.01.2016. godine i biti će 

objavljena u « Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» .  

TOČKA  6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih 
škola sa područja Općine Vrpolje za razdoblje od rujna do kraja prosinca 
2016.godine 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Odluku o sufinanciranju prijevoza redovitih 
učenika srednjih škola sa područja Općine Vrpolje, koja je ista kao i lani a odnosi se na 25% 
sufinanciranja prijevoza željezničkim prijevozom i to je predviđeno Proračunom dok autobus 
isto kao i prošle godine sufinanciraju autoprijevoznici. Isplata bi išla odjednom u mjesecu 
prosincu za četiri mjeseca kao i prošle godine. Država sufinancira prijevoz 75%, a Općina 
25% tako da roditelji nemaju financijskih izdataka za prijevoz srednjoškolaca. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je donijelo slijedeću 

O D L U K U 

o sufinanciranju prijevoza redovitih  

učenika srednjih škola sa područja Općine Vrpolje za razdoblje 

od rujna do kraja prosinca 2016.godine 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, postupak i način ostvarivanja prava na sufinanciranje 

troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja Općine Vrpolje za razdoblje od 

rujna do kraja prosinca 2016.godine, odnosno 1. polugodište školske godine 2016/2017. 

Članak 2. 

 Pod javnim prijevozom redovitih učenika srednjih škola podrazumijeva se prijevoz vlakom od 

mjesta prebivališta učenika do mjesta škole i od mjesta škole do mjesta prebivališta. 

Članak 3. 

 Uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje javnog prijevoza su: 



- prebivalište na području Općine Vrpolje 

- redovito pohađanje srednje škole 

- da na dan podnošenja pisanog zahtjeva ili zamolbe roditelji ili staratelji učenika nemaju 

financijskog duga s bilo koje osnove prema Općini Vrpolje većeg od 200,00 kuna 

- da ne koriste sufinanciranje od 25% sa neke druge osnove propisane zakonskim 

odredbama 

Članak 4. 

 Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke ostvaruju pravo na sufinanciranje 

troškova prijevoza vlakom u iznosu 25% cijene mjesečne karte za odgovarajuće relacije na kojima 

koriste usluge prijevoza za razdoblje od rujna do kraja prosinca 2016.godine. 

Članak 5. 

 Pravo na sufinanciranje prijevoza redovitih učenika ostvaruje se podnošenjem pisane 

zamolbe Općini Vrpolje, općinskoj načelnici uz prilaganje sljedeće dokumentacije: 

- OIB učenika 

- OIB roditelja koji podnosi zamolbu i na čiji račun će se izvršiti uplata 

- Potvrdu srednje škole kojom se potvrđuje da učenik redovito pohađa školu 

- Kopiju iskaznice HŽ-a 

- Kopiju mjesečne karte 

- Preslik IBAN računa roditelja na koji će se izvršiti isplata financijskih sredstava 

Članak 6. 

 Pravo na sufinanciranje prijevoza redovnih učenika srednjih škola ostvaruje se donošenjem 

rješenja o isplati novčane pomoći. 

Članak 7. 

 Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Vrpolje za 2016.godinu i 

planirana su Programom socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2016.godinu. 

Članak 8. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje zadužuje Općinsku načelnicu za izvršenje i provođenje ove 

Odluke. 

Članak 9. 

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

posavske županije“. 

TOČKA 7. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Nacrta Sporazuma o uređenju 

međusobnih prava i obveza u pogledu korištenja zajedničkog groblja u k.o. 

Strizivojna 



 Ankica Zmaić: U Strizivojni je bio sastanak na kojem smo bili Tomislav, Željko i ja zajedno 

sa odvjetnicom na kojem su i dogovorene ove točke Sporazuma koje su navedene pa je naša 

odvjetnica to samo uobzirila u sastavljanju Sporazuma pa evo molim Vas za mišljenje o navedenom. 

 Tomislav Šimundić: Mi se nadamo da će se ovo riješiti što prije, ali ne znamo da li ćemo 

uspjeti za vrijeme ovog načelnika, mi se nadamo da hoćemo ali vidjet ćemo. 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo slijedeći 

ZAKLJUČAK 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je prihvatilo Nacrt Sporazuma o uređenju 

međusobnih prava i obveza u pogledu korištenja zajedničkog groblja u k.o. Strizivojna te će se isti 

Nacrt Sporazuma proslijediti Općini Strizivojna. 

TOČKA 8. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Dom Čajkovci se radi, unutrašnji radovi se privode kraju. 

 - Što se tiče dječjeg igrališta u Vrpolju radovi su u tijeku, a u Starim Perkovcima je završeno 

 - Potpisala sam u govor sa Ministarstvom graditeljstva na iznos od 170.000,00 kuna za 

pješačke staze za dio sufinanciranja čija je izrada završena ali ima nedostataka gdje se  ivičnjaci 

moraju mijenjati 

 - sa Ministarstvom kulture potpisala sam Ugovor za 50.000,00 kuna za radove na Crkvi u 

Vrpolju, nabavu proveli za ugradnju prozora i najpovoljnija ponuda Vukojević gradnja d.o.o. Sl. Brod 

po cijeni od 79.500,00 kuna 

 - Provedena je javna nabava za izgradnju javne rasvjete u Starim Perkovcima u Ulici Josipa i 

Franje Zmaića i Dragotinska najpovoljniji ponuditelj je bio poduzeće Bošković iz Vinkovaca u iznosu 

225.000,00 kuna 

 - u Domu u Vrpolju će započeti radovi na uređenju kuhinje i stepeništa već su trebali ali evo 

malo se kasni, najpovoljniji ponuditelj Tehnocolor d.o.o. Đakovo po cijeni od oko 100.000,00 kuna 

 - Tijekom mjeseca kolovoza krenuli smo u proceduru ovrha za komunalnu naknadu te smo 

poslali oko 20-tak ovrha i neke uplate su već krenule sjedati 

              - završavamo proceduru za Strategiju razvoja Općine Vrpolje – Elaborat te će sjednica Vijeća 

biti za Strategiju razvoja - usvajanje i to za 15 dana. 

              - završeno je nasipanje nerazvrstanih cesta u Vrpolju za ovu godinu 

              - konačno smo riješili, odnosno postavili rasvjetni stup u Pavićevoj kod gđe. Brandić 

              - u tijeku je izrada projektne dokumentacije za proširenje vodovodne mreže u Starim 

Perkovcima 

               - osigurali smo bilježnice za osnovnoškolce 

               - izvršili smo prijave na natječaj Ministarstva kulture za Crkvu i knjige za 2017.godinu. 

 - Škola u Vrpolju je krenula sa energetskom obnovom a i u Starim Perkovcima u školi su 

promijenjeni podovi 

TOČKA   9. R a z l i č i t o 

 Željko Vuković: Da li će se nastaviti tarupirati kanali? 

 Ankica Zmaić: Radovi će se nastavati iako su bili zaustavljeni, da li ove ili početkom sljedeće 

godine 



 Željko Vuković: Što se tiče pošte u dostavi na dokumentima odnosno pošto glasi na adresu 

Vrpolja , ali sa pozivnim brojem 35214 Donji Andrijevci, to nije pravovaljano oni krše pravila i ta 

adresa je povučena i kod doktora i u mirovinskom. 

 Ankica Zmaić: To je napravljeno prije dvije godine, a imam informacije da će se to vratiti, ali 

možemo uputiti dopis. 

 Berta Abramović: Kod Bose ona rupa stoji već dugo nezatrpana? Imam prigovor i na ovo 

smetlište da li se može riješiti. 

 Ankica Zmaić: Smatram da ih treba odvesti kontejnere pa kad budemo znali da dolazi 

inspekcija treba ih postaviti jer građani svašta bacaju, a ima i onih koji ne pripadaju Vrpolju. 

 Zvonko Miskrić: Pa zanima me da li će onu zemlju u centru koja je dovežena  netko razgrnuti. 

              Ankica Zmaić: Runolist je to već trebao napraviti, ali ne znam kada će. 

              Zvonko Miskrić: Imam primjedbe Čajkovčana a odnosi se na dom u Čajkovcima da se na 

mjestu gdje su bila vrata stavi prozor. 

              Ankica Zmaić: To se sada ne može riješiti jer je sa unutarnje strane sve već izvedeno, a nije mi 

jasno da nitko do sada nije reagirao a ta vrata su zazidana već mjesec dana i na sastanku s 

Čajkovčanima smo zaključili da će se zatvoriti 

              Josip Čivić: Vezano za Vatrogasno društvo odnosno kupnju navalnog vozila mi smo se kao što 

znate obratili Općini sa iznosom od 70.000,00 kuna za sufinanciranje, ali i Županiji  s iznosom od 

50.000,00 kuna gdje smo dobili odgovor da nisu u mogućnosti sufinancirati odnosno ništa od 

obećanih 50.000,00 kuna. Pa nam se onda i Drž. uprava za zaštitu i spašavanje javila dopisom u kojem 

stoji da ukoliko ostane sredstava od požarne sezone onda ćemo dobiti sredstva ali i to j upitno. Pa me 

zanima da li i dalje stoji da će Općina sufinancirati kupnju navalnog vozila sa 70.000,00 kuna.  

             Ankica Zmaić: Općina i dalje ostaje sa sufinanciranjem kako je i obećano, novaca ima, nije 

nikakav problem. 

             Josip Čivić: Obzirom da po svemu ovome nemamo dovoljno novca kako smo planirali išli bi u 

kupovinu nekog povoljnijeg vozila u nekoj kući koja se bavi takvim vozilima. Također Vas moram 

informirati da je naš predsjednik Joža Biščanić dao ostavku jedan od razloga je i ovaj što Županija nije 

dala sredstva, pa sada ja obnašam tu dužnost. 

              Ankica Zmaić: Novac od Općine je osiguran i nije nikakav problem, samo pronađite 

adekvatno vozilo koje vam odgovara, a da je u dobrom stanju. Što se tiče ostavke gosp. Biščanića to 

prvi puta čujem i nisam upoznata sa ostavkom. 

              Tomislav Gregurić: Prošle godine je sanirano odlagalište otpada u Starim Perkovcima i rečeno 

je da će se organizirano dva puta godišnje odvoziti glomazni otpad međutim to do sada nije učinjeno 

ni jednom. 

               Ankica Zmaić: Po novom Zakonu koji je izašao prošle godine nema više odvoza glomaznog 

otpada, već svako domaćinstvo treba pozvati one koji su odgovorni za odvoz i tako rješavati smeće. 

Međutim nije problem možemo izviditi da se odveze ipak sa Jozom Abramović. 

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

Šimundić zaključio je sjednicu u 20,45 sati. 

           Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

           Nada  Funarić                Tomislav Šimundić 

  


