
Z A P I S N I K 

 o radu 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 9. prosinca 2014.g. s 

početkom rada u 20,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Vrpolje. 

 Sjednici nazočni: Tomislav Šimundić, Zvonko Miskrić, Josip Čivić, Pero Pepić, Marko Marić, 

Željka Orešković, Željko Vuković, Berta Abramović, Željko Mandarić, i Željko Kucjenić 

Sjednici nisu nazočni: Damir Funarić i Davor Mikić 

 Izostanak opravdali: Tomislav Gregurić 

Ostali nazočni: Ankica Zmaić, načelnica Općine Vrpolje, Željko Lukačević, zamjenik načelnice 

Općine Vrpolje 

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Općine Vrpolje gosp. Tomislav Šimundić 

pozdravlja nazočne i nakon ustanovljenog kvoruma predlažem slijedeći 

D N E V N I  R E D : 

1. Usvajanje Zapisnika o radu  13. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrpolje za 2014. godinu, 

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

infrastrukture u Općini Vrpolje za 2014. godinu, 

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

području Općine Vrpolje za 2014. godinu, 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na 

području Općine Vrpolje za 2014. 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 2014. godinu, 

7. Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođenu djecu s područja 

Općine Vrpolje, 

8. Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći studentima s područja Općine Vrpolje, 

9. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Vrpolje, 

10. Prijedlog Zaključka o ne oslobađanju plaćanja dijela naknade za zakup i korištenje 

državnog poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu koji je prihod Proračuna Općine 

Vrpolje, 

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

12. R a z l i č i t o.  

 Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu  13. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 13. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći 

                                                                         Zaključak: 

              Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 13. sjednice Općinskog vijeća 

općine Vrpolje. 



TOČKA 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrpolje za 2014. god. 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Prijedlog Rebalansa koji se sastoji od prihoda i 

rashoda. Vidite po stavkama da dolazi do umanjenja i kako se i priča prihodi su smanjeni  i kod nas od 

poreza s obzirom na prošlu godinu pa ukoliko želite mogu ići stavku po stavku ili pitati ukoliko 

nekome nešto konkretno nije jasno. Evo pojasnit ću svaku poziciju i prihoda i rashoda. Proračun je 

umanjen za 819.000,00 kuna i iznosi 4.560.000,00 kuna. 

 Pero Pepić: Nejasno mi je oko DVD-a rečeno je da je utrošeno 108.000,00 kuna za Vatrogasni 

dom pa me zanima kako toliko. 

 Ankica Zmaić: 108.000,00 tisuća kuna je povećanje, a tu je Lovački dom u Starim Perkovcima i 

Vrpolju i stolarija na rukometnom klubu  u Vrpolju. Za Vatrogasni dom Vrpolje utrošeno je 

100.000,00 kuna. 

 Berta Abramović: Da li postoji Tae kwon do klub u Vrpolju uopće? 

 Ankica Zmaić: Registriran je u Vrpolju, a čula sam da baš i nema puno članova sa Općine. 

 Što se tiče udruga koji su trebali dostaviti određenu dokumentaciju kako bi ih se uvrstilo u 

Proračun prema novom Zakonu o udrugama, Odbor za društvene djelatnosti se sastao pregledao 

dokumentaciju svake udruge, sačinio zapisnik i svaka udruga je dobila dopis ukoliko treba još 

dostaviti nekakav dokument, što su i učinili te će se Odbor ponovno sastati i pregledati papire i izvršiti 

raspodjelu. 

 Josip Čivić: Po ovom Rebalansu da li će biti uplaćena ostala sredstva do Nove godine a koja su 

bila planirana. 

 Ankica Zmaić: Bit će isplaćeno ako budemo imali novaca 

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

je donijelo slijedeću 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Proračuna  

Općine Vrpolje za 2014. godinu 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno usvaja Odluku o izmjenama i dopunama 

Proračuna općine Vrpolje za 2014. 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 2014. godinu 

Tomislav Šimundić: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o izmjeni i 

dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje 2014.g. 

Ankica Zmaić: Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i obzirom na doneseni 

Rebalans moramo donijeti ovu Odluku koja je i usklađena sa Rebalansom gdje je točno navedeno što 

je i koliko utrošeno na tom programu, a već sam kod objašnjavanja Rebalansa dosta toga pojasnila. 

Obzirom nije bilo nikakvih upita, niti nejasnoća Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno 

donosi:  



 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u općini Vrpolje za 2014. godinu 

Članak 1. 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 2014. 

godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 2/14..), 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 2014. godinu, a odnosi se na: 

- javne površine 
- nerazvrstane ceste 
- groblja i krematorije 
- javnu rasvjetu 
- opskrbu pitkom vodom 
- odvodnju i pročišćavanje voda 
- toplovode 
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 pješačkih staza u Vrpolju u Ulici J.B.Jelačića i Ulici S. Radića  
Ukupno: 1.200.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 1.200.000,00 kuna osigurat će se iz Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu 750.000,00 kuna, Županijskog proračuna u 

iznosu 200.000,00 kuna  i 250.000,00 kuna iz Općinskog Proračuna (zakup i prodaja 

državnog poljoprivrednog zemljišta, komunalni doprinos i naknada za legalizaciju).  

III GRAĐENJE GROBLJA  

      Članak 4. 

a) Nabava stolica u Mrtvačnicu u Starim Perkovcima 
Ukupno: 4.500,00 kuna 



Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 4.500,00 kuna iz sredstava Proračuna 

Općine Vrpolje (grobna naknada i naknada za grobno mjesto) 

 

IV JAVNA RASVJETA 

     Članak 5. 

a)  Tehnički pregled javne rasvjete u naselju Stari Perkovci, Ulica M. Gupca . 

Ukupno: 4.800,00 kuna   

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 4.800,00 kuna  osigurat će se: iz Općinskog 

proračuna (komunalni doprinos). 

b) Nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u naselju Čajkovci 

Ukupno: 42.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 42.000,00 kuna osigurat će se i to: 10.000,00 kuna iz 

Županijskog proračuna i 32.000,00 kuna iz Općinskog Proračuna (zakup i prodaja državnog 

poljoprivrednog zemljišta i komunalni doprinos). 

V OPSKRBA PITKOM VODOM – GRAĐENJE VODOVODNOG SUSTAVA 

Članak 6. 

a) Izgradnja regionalnog vodovoda - cjevovoda kroz naselje ČajkovciU 
Ukupno: 475.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 475.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta) 

Ukupna vrijednost investicije je 2.375.000,00 kuna gdje Hrvatske vode sufinanciraju sa 

1.900.000,00 kuna 

VI TOPLOVODI – GRAĐENJE TOPLINIFIKACIJE 

     Članak 7. 

a) Izrada projektne dokumentacije – glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju toplovoda – 
toplinifikacija naselja Vrpolje  

Ukupno: 241.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 241.000,00 kn osigurat će se i to: 118.525,00 kuna 

iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, 40.000,00 kuna iz Županijskog proračuna i 

82.475,00 kuna iz Općinskog proračuna (prodaja građevinskog zemljišta). 

VII ZAVRŠNE ODREDBE 

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, a  primjenjuje se sa 1.01.2014. 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 2014. godinu 

 Ankica Zmaić: Navedenu Odluku odnosno Program također treba uskladiti sa Rebalansom, pa 

ukoliko netko ima pitanja izvolite ih postaviti. 

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

jednoglasno je usvojilo slijedeću 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Programa održavanja 

komunalne infrastrukture 

na području općine Vrpolje za 2014. godinu 

Članak 1. 

 Program odražavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2014. godinu 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 2/14.), mijenja se i glasi: 

Članak 2. 

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2014. 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. stavak 

1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, odnosno članku 1. ovog Programa. 

      Članak 5. 



 U 2014. 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 17.000,00 kn, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade i naknade za zakup i prodaju 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 28.000,00 kuna, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade i Proračuna općine. 

3. Održavanje javnih površina 
- nabavka i popravak klupa za parkove 
- nabavka žardinjera za cvijeće u parkovima 
- nabavka kanti za otpatke i kontejneri za otpad 
- dokumentacija, nabavka i postavljanje prometnih i turističkih znakova i ostale 

signalizacije, 
- uređenje javnih površina – uklanjanje drveća, grmlja, nasipanje i ravnanje zemlje 
- održavanje spomenika u parkovima 
- sanacija pješačkih staza 
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 35.000,00 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 putova 
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu 20.000,00 kn, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade i prihoda od zakupa i prodaje 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 i grobnog mjesta i grobne naknade. 

6.  Javna rasvjeta 

- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki ugradnja štednih satova i poboljšanje ulične rasvjete 
na području općine Vrpolje – 20.000,00 kuna 

- troškovi električne energije za javnu rasvjetu – 260.000,00 kuna. 
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 

280.000,00 kuna, a financirat će se iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa i sredstvima 

Proračuna od zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta. 

     Članak 6. 



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

425.000,00 kuna, a raspoređuju se i troše prema dinamici ostvarenja i naplate komunalnog 

doprinosa, komunalne naknade, prihoda od zakupa i korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta , 

sredstva od grobne naknade i grobnog mjesta i sredstvima Proračuna općine Vrpolje 

     Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine i 

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

TOČKA 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na 

području Općine Vrpolje za 2014. godinu 

Tomislav Šimundić: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Odluku o izmjeni i dopuni 

Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Vrpolje za 2014.g. 

 Ankica Zmaić: Navedenu Odluku odnosno Program treba uskladiti sa Rebalansom  a 

temeljenu sa Zakonom o socijalnoj skrbi pa je kod svake stavke navedeno što je i za što je potrošeno, 

pa ukoliko netko ima pitanja izvolite ih postaviti. 

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

jednoglasno je usvojilo slijedeću 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Programa  

socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2014.g. 

Članak 1. 

 Program socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2014. godinu od 23. siječnja 2014. 

godine, 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 zaštite na ime čega je u Proračunu Općine Vrpolje za 2014. godinu 

osigurano 293.000,00 kuna utvrđuju se slijedeći oblici pomoći. 

1. Pomoć za stanovanje 



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 8.500,00 kuna. 

 

2. Jednokratna novčana pomoć 

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

okolnosti (bolesti ili druge nevolje), 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 2014. godinu osigurana su sredstva za pomoć studentima 

(studentska pomoć) u iznosu od 61.000,00 kuna. Načelnica Općine odlučuje o realizaciji pojedinog 

zahtjeva (zamolbe), a iznos za svakog studenta je 1.000,00 kuna, a odobrava se u pravilu jednom 

tijekom kalendarske godine. 

4. Jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta 

Pomoć obiteljima za novorođeno dijete s prebivalištem na području općine Vrpolje i to 

1.000,00 kuna po djetetu što je sukladno važećoj Odluci u ukupnom iznosu 22.000,00 kuna osigurano 

je u Proračunu za 2014. godinu. 

5. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2014. godinu osigurana su sredstva za poklon pakete za djecu 

koja pohađaju prve razrede u iznosu 1.000,00 kuna za blagdan Svetog Nikole. 

6. Pomoć – oslobađanje plaćanja komunalne naknade 

 U Proračunu Općine Vrpolje za 2014. godinu osigurana su sredstva za oslobađanje plaćanja 

komunalne naknade u iznosu 1.500,00 kuna za korisnike teškog materijalnog stanja o čemu će 

odlučiti Općinska načelnica temeljem zamolbe. 

7. Pomoć za građane i kućanstva u naravi 

 U Proračunu za 2014. godinu osigurana su sredstva u iznosu 32.000,00 kuna za pomoć 

građanima i kućanstvima u naravi za nabavku bilježnica svim učenicima OŠ „Ivan Meštrović“ i za štete 

uzrokovane elementarnim nepogodama i drugo. 

 Općinsko vijeće odlučuje o podnesenim zahtjevima, a Općinska načelnica odobrava 

Rješenjem o pomoći u naravi. 

 8. Ostale pomoći 

 U Proračunu Općine Vrpolje za 2014. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje rada 

dječjeg vrtića „Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje u iznosu 150.000,00 kuna za djecu sa područja Općine 

Vrpolje. 



9. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija 

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

2014. godinu u skladu sa mogućnostima općine, putem transfera ili drugog oblika (reprezentacije i sl.) 

osigurana su sredstva za rad: 

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 (zamolbe) i 

zakonskih propisa. 

10. Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći za uzdržavanje  

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

uzdržavanje, Općina Vrpolje će prikupiti zahtjeve za 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 48.450,00 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 Načelnice općine Vrpolje. 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sa 1.siječnja 2014. 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 2014. god 

Tomislav Šimundić: Zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Odluku o izmjeni i dopuni 

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

Proračunu općine Vrpolje za 2014.godinu. 

 Ankica Zmaić: Temeljem Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakona o športu, 

Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi iznosi su dodijeljeni kako je navedeno u Izmjenama 

Programa.  Svima nam je u interesu da se Općina razvija i kulturno i gospodarski. 

 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 izmjeni i dopuni 

Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti 

za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu 

općine Vrpolje za 2014. godinu 

Članak 1. 

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

Proračunu općine Vrpolje za 2014. godinu od 23. siječnja 2014. godine mijenja se i glasi: 

I  KULTURA 

      Članak 2. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2014. godinu za potrebe kulture 89.500,00 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 

  - KUD «Ivan Meštrović» Vrpolje 

  - KUD «Ravnica» Stari Perkovci 

  - KUD „Đeram“ Čajkovci 

 Sredstva su osigurana u iznosu 43.500,00 kuna za tekuće donacije. 

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

kuna. 

              Sredstva će se trošiti prema mogućnostima punjenja Proračuna, te po potrebama i 

aktivnostima ovih društava. 

II ŠPORT 

      Članak 3. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2014. godinu za potrebe športa i 

rekreacije133.000,00 kuna kako slijedi: 

 a) RK Vrpolje    -  38.000,00 kuna 

 b) Teakwondo klub Vrpolje  -  12.000,00 kuna 

 c) NK  «Sloga» Vrpolje   -  28.000,00 kuna 



 d) NK «Mladost» Čajkovci  -  27.000,00 kuna 

 e) NK «Slavonac»St. Perkovci -  28.000,00 kuna 

 Sredstva će se trošiti prema mogućnostima punjenja Proračuna, te po potrebama i 

aktivnostima klubova, a temeljem zamolbe ili zahtjeva korisnika. 

 

III PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ 

      Članak 4. 

a) Predškolski odgoj – mala škola 
Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2014. godinu za potrebe predškolskog odgoja – 

male škole 69.600,00 kuna za prvo polugodište 2014. godine. 

Predškolski odgoj – mala škola organizirana je u sva tri naselja: Vrpolje, Čajkovci i Stari 

Perkovci, temeljem Ugovora sa Dječjim vrtićima iz Slavonskog Broda iz 2013. godine. 

b) Školski odgoj 
Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2014. 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. 

IV          VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE VRPOLJE I DVD 

Članak 5. 

 Općina Vrpolje je izdvojila u Proračunu za 2014. godinu 105.000,00 kn za djelatnost 

Vatrogastva na području Općine Vrpolje (VZO, DVD na području Općine Vrpolje). 

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

korisnika. 

 Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu za 2014. godinu za vatrogastvo i 100.000,00 kuna za 

kapitalne projekte – sanacija i uređenje Vatrogasnog doma u Vrpolju – DVD Vrpolje 

V VJERSKE ZAJEDNICE 

Članak 6. 

 Općina Vrpolje izdvojila je iz Proračuna za 2014. godinu 15.000,00 kuna za tekuće donacije 

vjerskim zajednicama (Župa Vrpolje i Župa Donji Andrijevci). 

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

korisnika a odobravaju se na temelju zamolbe. 

VI OSTALE UDRUGE 



Članak 7. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2014. godinu 40.500,00 kuna za potrebe ostalih 

udruga (braniteljske udruge, udruga umirovljenika, lovne udruge, konjogojske udruge, ribičke udruge, 

Udruga orača BPŽ i sve duge udruge). 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2014. godinu 10.000,00 kuna za potrebe rada LAG-

a „Slavonska ravnica“. 

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

korisnika, a odobravaju se temeljem zamolbe. 

VII OSTALE ODREDBE 

Članak 8. 

 Ukupna potrebna sredstva  za realizaciju Programa javnih potreba na području društvenih 

djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2014. godinu iznose 

472.600,00 kuna, a mogu biti putem dotacija na žiro račun ili podizanjem reprezentacije odnosno 

potrošnog materijala, te usluge prijevoza. 

Članak 9. 

 Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Načelnice Općine Vrpolje, a primjenjivati će se u 

skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. 

Članak 10. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sa 1.siječnja 2014. godine i 

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

TOČKA 7.  Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođenu djecu s područja 

Općine Vrpolje  

 Ankica Zmaić: Vi znate da smo donijeli Odluku o socijalnoj skrbi na prethodnoj sjednici Vijeća 

i trebamo donijeti neke akte zasebno, pa tako i ova Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za 

novorođenu djecu u kojoj su utvrđeni kriteriji što je potrebno za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje 

ove naknade, kao i uvjete za ostvarivanje iste i visina pomoći. 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga jednoglasno je usvojena slijedeća 

O D L U K U 

o jednokratnoj novčanoj pomoći  

za novorođenu djecu s područja Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postupak ostvarivanja prava na dodjelu 

jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu i visina jednokratne novčane pomoći za svako 

novorođeno dijete s područja Općine Vrpolje za nabavu opreme za novorođenčad. 



Članak 2. 

 Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu ostvaruju i koriste 

roditelji djeteta: 

- državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Općine Vrpolje u 

trajanju najmanje 1 godine neposredno prije rođenja djeteta, a isto se odnosi i za jednog 

roditelja ukoliko je samohrani roditelj 

-  

Članak 3. 

 Pismeni zahtjev ili zamolba za jednokratnu novčanu pomoć podnosi se Općini Vrpolje, 

općinskom načelniku u roku 60 dana od dana rođenja djeteta. 

 Zahtjevu ili zamolbi za odobrenje jednokratne novčane pomoći prilaže se slijedeća 

dokumentacija: 

- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) za  novorođeno dijete 

- uvjerenje o prebivalištu za roditelje i novorođeno dijete 

- OIB   roditelja koji podnosi zahtjev 

- preslika osobne iskaznice za roditelje 

- rodni list novorođenog djeteta 

- preslik IBAN računa roditelja na koji će se izvršiti isplata jednokratne novčane pomoći 

Općinska načelnica Općine Vrpolje prema potrebi može tražiti i druge dokaze. 

Članak 4. 

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se u iznosu od 1.000,00 kuna za svako 

novorođeno dijete, a isplata novčane pomoći izvršit će se u roku 60 dana od dana podnošenja 

zahtjeva ili zamolbe na tekući ili žiro račun jednog od roditelja. 

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se donošenjem 

rješenja. 

Članak 5. 

 Sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći osiguravaju se u Proračunu Općine Vrpolje i 

planiraju se Programom socijalne skrbi za svaku proračunsku godinu. 

Članak 6. 

 Jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu djecu ne mogu ostvariti i koristiti roditelji koji na 

dan podnošenja zahtjeva ili zamolbe imaju nepodmirene financijske obveze prema Općini Vrpolje 

veće od 200,00 kuna. 

Članak 7. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje zadužuje općinskog načelnika za izvršenje i provođenje ove 

Odluke. 



Članak 8. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći 

za novorođenu djecu sa područja Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

17/08.). 

Članak 9. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA  8. Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći studentima s područja Općine 

Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Isto tako temeljem iste Odluke o socijalnoj skrbi potrebo je donijeti i ovu 

Odluku o jednokratnoj novčanoj pomoći studentima gdje je također određeno što je potrebno 

priložiti da bi ostvarilo pravo i koja je potrebna dokumentacija, te tko može ostvariti to pravo i visina 

pomoći. 

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

usvojilo slijedeću 

O D L U K U 

o jednokratnoj novčanoj pomoći 

studentima s područja Općine Vrpolje 

Članak  1. 

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

dodjelu jednokratne novčane pomoći   studentima s područja Općine Vrpolje. 

Članak 2.  

 Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći mogu ostvariti samo redovni studenti 

preddiplomskog i diplomskog studija koji imaju prebivalište na području Općine Vrpolje i koji se 

školuju, odnosno studiraju u Republici Hrvatskoj na hrvatskim – državnim Sveučilištima i 

Veleučilištima te da su prvi puta upisali akademsku godinu. 

Članak 3. 

 Oni studenti koji studiraju izvan Republike Hrvatske ili na privatnim fakultetima u Republici 

Hrvatskoj ili su ponavljači akademske godine nemaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć 

studentima. 

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ne mogu ostvariti ni studenti čiji roditelji studenata na 

dan podnošenja zahtjeva ili zamolbe imaju nepodmirene financijske obveze prema Općini Vrpolje 

veće od 200,00 kuna. 

Članak 4. 



 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima ostvaruje se podnošenjem pisanog 

zahtjeva ili zamolbe Općini Vrpolje, općinskom načelniku uz prilaganje slijedeće dokumentacije: 

- potvrda ili uvjerenje o redovnom upisu u prvu ili višu akademsku godinu 

- OIB 

- preslika osobne iskaznice 

- preslika indeksa – sve stranice 

- preslika IBAN računa i naziv banke u kojoj je otvoren račun 

Članak 5. 

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima ostvaruje se u iznosu od 1.000,00 kuna za 

svaku redovnu akademsku godinu, a isplata novčane pomoći izvršit će se u roku od 60 dana od dana 

podnošenja zahtjeva ili zamolbe na tekući ili žiro račun studenta. 

 Studenti  su dužni  podnijeti  zahtjev ili zamolbu do 31. 10. tekuće godine za akademsku 

godinu. 

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se donošenjem rješenja. 

Članak 6. 

 Sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći studentima osiguravaju se u Proračunu 

Općine Vrpolje i planiraju se Programom socijalne skrbi za svaku proračunsku godinu. 

Članak 7. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje zadužuje općinskog načelnika za izvršenje i provođenje ove 

Odluke. 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA 9. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Dobili smo dopis iz Županije da smo u potrebi donijeti Plan mreže dječjih 

vrtića. Navedeni Plan kao što vidite sadrži podatke dali imamo dječji vrtić na području Općine, kakvo 

je sufinanciranje i da se predškolski program može odvijati i u našem Dječjem vrtiću. Sve Općine su u 

potrebi donijeti ovakav Plan te ga dostaviti Županiji na objedinjavanje kako bi Županija donijela Plan 

mreža za Brodsko-posavsku županiju. 

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

donijelo slijedeći 

PLAN 

mreže dječjih vrtića na području Općine Vrpolje 

I. UVODNE ODREDBE 

Čanak 1. 



 Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Vrpolje (u daljnjem tekstu Plan) utvrđuju se 

ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i 

obrazovanja kao javnu službu i provode program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i 

socijalne skrbi za djecu predškolske dobi. 

Članak 2. 

 Općina Vrpolje ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svojem 

području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja. 

 Prava i obveze iz stavka 1 ovog Članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za 

djecu s područja Općine Vrpolje u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja i sufinanciranjem 

ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu 

Općine Vrpolje za tekuću godinu. 

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA 

Članak 3. 

 Na području Općine Vrpolje djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja Dječji vrtić 

„Zvrk“ Đakovo  kojem je osnivač privatna osoba – ostali subjekti. 

              Djelatnost se obavlja u objektu dječjeg vrtića koji je u vlasništvu Općine Vrpolje, a sukladno 

zakonskim propisima. 

Mreža dječjih vrtića na području Općine Vrpolje čine: 

DJEČJI VRTIĆ ADRESA OSNIVAČ SMJEŠTAJNI 
KAPACITETI 

DJEČJI  VRTIĆ „ZVRK“ 
PODRUČNI VRTIĆ 
VRPOLJE 

Hrvatskih branitelja 6 
Vrpolje 
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Članak 4. 

 Mreža dječjih vrtića Općine Vrpolje može se proširivati otvaranjem novih područnih objekata 

na kojima postoji mogućnost prenamjene građevine u skladu sa zakonskim propisima, a u skladu s 

odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, odnosno osnivanjem 

novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača. 

 U slučajevima iz prethodnog stavka 1. ovog Članka Općina Vrpolje može preuzeti obvezu 

sufinanciranja smještaja djece u istima nakon što isti uđu u Plan mreže dječjih vrtića Općine Vrpolje, 

odnosno nakon dopune podataka iz Plana. 

Članak 5. 

 Obvezni program predškole može se obavljati u objektima Osnovne škole „Ivan Meštrović“ 

Vrpolje u Vrpolju, odnosno područnim školama u Starim Perkovcima i Čajkovcima gdje su postojeći 

prostori opremljeni za rad male škole. 



III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA 

Članak 6. 

 Općina Vrpolje sukladno članku  49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članku 41. 

Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, sufinancira Dječji vrtić „Zvrk“ 

sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine Vrpolje za tekuću godinu. 

 Redoviti program koji predstavlja razvojni program odgoja i naobrazbe djece u dobi od 

godine dana do polaska u školu a namijenjen je djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba 

roditelja u različitom trajanju Općina Vrpolje sufinancira sukladno utvrđenim Programima. 

 Općina Vrpolje sufinancira dio ekonomske cijene redovnog programa dječjih vrtića iz članka 

3. ovog Plana sukladno odredbama odluke Općine Vrpolje kojima se uređuje financiranje djelatnosti 

predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno dječjeg vrtića. 

Članak 7. 

 Općina Vrpolje će po potrebi i zahtjevu roditelja sufinancirati dio ekonomske cijene za svako 

upisano dijete redovnog programa u dječji vrtić na području drugih jedinica lokalne samouprave 

registriranih sukladno Zakonu ukoliko kapaciteti dječjeg vrtića iz članka 3. Plana nije dostatan te 

ukoliko se ne provode programi rada s djecom sa posebnim potrebama temeljem planiranih 

proračunskih sredstava. 

Članak 8. 

 Posebni Programi (učenje stranog jezika, glazbeni programi, likovni programi, dramsko-

scenski programi, informatički programi, športski programi, ekološki, vjerski, zdravstveni, programi za 

djecu s posebnim zdravstvenim potrebama, programi rada s roditeljima, preventivni programi  i 

alternativni programi temelje se na tržišnim pravilima, što znači da ih zainteresirani roditelji plaćaju. 

 Općina Vrpolje može sufinancirati posebne programe i alternativne programe sukladno 

planiranim sredstvima za tu namjenu u Proračunu Općine Vrpolje. 

Članak 9. 

 Sufinanciranje iz članka 7. i 8. Plana vršiti će se sukladno kriterijima utvrđenim posebnom 

odlukom. 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 10. 

 Ovaj Plan dostavlja se Brodsko-posavskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih 

vrtića na području Brodsko-posavske županije. 

Članak 11. 

 Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Vrpolje stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 



TOČKA  10. Prijedlog Zaključka o ne oslobađanju plaćanja dijela naknade za zakup i korištenje 

državnog poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu koji je prihod Proračuna Općine 

Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Kao što znate već smo imali točku dnevnog reda za oslobađanje od plaćanja 

zakupa, pa smo rekli da ćemo pričekati odluku od Vlade RH i Ministarstva poljoprivrede, odgovor je 

stigao u kojem vidite da je navedeno da se država ne odriče svog dijela naknade , odnosno 

oslobađaju dijela naknade jedino u Vukovarsko-srijemskoj  županiji odnosno dijelu gdje je bilo jako 

poplavljeno, također navode da se mi možemo odreči svog dijela prihoda ukoliko je to moguće, a u 

materijalima ste dobili Zaključak o ne oslobađanju pa Vas molim  za Vaše prijedloge. 

 Željko Kucjenić: Pa evo dao bih svoj komentar i hoću reći da su ovi ljudi imali stvarno veliku 

štetu skoro 100%, ali s obzirom na stanje u državi odnosno punjenju našeg Proračuna složit ću se 

kako budu svi glasali, jer vidimo da nažalost ni Ministarstvo nije imalo sluha, bilo bi dobro da se može 

pomoći ali evo ukoliko Vijeće odluči za predloženi Zaključak složiti ću se s njima. 

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

usvojilo slijedeći 

 Z A K L J U Č A K 

o ne oslobađanju plaćanja dijela naknade 

za zakup i korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta 

za 2014. godinu koji je prihod Proračuna 

Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje ne oslobađa obveze plaćanja zakupoprimce i korisnike 

državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Vrpolje za naknadu zakupa i korištenja za 

2014. godinu. 

Članak 2. 

 Sukladno odredbi članka 44. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne 

novine» br. 39/13.) dio naknade od 65% za zakup i korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta 

prihod je Proračuna Općine Vrpolje. 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». 

TOČKA 11.  Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili dopis od DUDI-a vezano za Sušionicu za koju bi se 

trebalo iznaći rješenje, ali nažalost mi ništa ne možemo oko toga, a oni prebacuju rješenja jedni na 

druge institucije. 

 - Dostavili smo Vam dopis vezano za elementarne nepogode znači u slučaju iste kako ostvariti 

prava, 

 - Također smo Vam dostavili dopis od Stožera Brodsko-posavske županije kojim traže da  se 



planira  10.000,00 kuna u Proračunu za nabavu uređaja za vezu. 

 - kao što sam već napomenula Odbor za društvene djelatnosti je imao sastanak, a nakon 

traženih i dostavljenih dokumenata ponovno bi se trebali sastati i dogovoriti iznose – dogovoriti 

ćemo se kada. 

 - Održano je ovdje kod nas predavanje o LAG-u – odnosno Udrugama – edukacija – prisutni su 

trebali biti poljoprivrednici i predstavnici Udruga pa evo Željo će reći o tome. 

 Željko Lukačević:  Meni je osobno žao što je bio slab odaziv iz Vrpolja recimo samo Udruga 

malih životinja, šteta je što se nije bilo jer su predavači jako iskusni. Npr. bio je Dumenčić kojeg je 

interesiralo otvaranje farme, zatim gosp. Sever o Udrugi pčelara itd. 

 Zvonko Miskrić: ja recimo uopće nisam znao možda je stvarno slaba informiranost. 

               Ankica Zmaić: 

 - pješačke staze su za ovu godinu završeni  su radovi u Vrpolju 

 - regionalni vodovod je završen u tijeku je pročišćavanje cijevi i St. Perkovci će biti priključeni 

na kvalitetnu vodu iz Vodocrpilišta Sikirevci 

 - što se tiče komunalne naknade poslana su Rješenja o ovrsi, neki su se javljali za 

plaćanje,nekima smo pomogli kroz rate i izvansudske nagodbe, a neke nije ni briga. 

 - odaslane su opomene za plaćanje poljoprivrednog zemljišta za kupnju i privremeni zakup – 

moram napomenuti da se slabo plaćaju rate zemlje za prodaju, korištenje i zakup 

 - upućen dopis zamjenici župana gđi Dunji Magaš vezano za rješavanje oko problema igrališta 

u Čajkovcima 

 - bili predstavnici HŽ-a i obavili smo primopredaju dokumentacije za cestu uz željezničku 

prugu 

 - Za djecu polaznika prvih razreda – osigurani su bili paketići za Sv. Nikolu 

 - Također smo bili na sastanku LAG-a u Velikoj Kopanici 

 - U tijeku su i dalje izdavanja Rješenja o nezakonito izgrađenim zgradama i Rješenja o 

komunalnom doprinosu 

 - Pokušavali smo riješiti problem u Ulici Bana Jelačića gdje su obitelji Abramović, Gašpić i 

Jukić, izvadili smo neke lijevke i trebalo je još povaditi čuprije ispred njihovih kuća međutim nismo 

uspjeli  to riješiti i dogovoriti već jedni te isti negoduju, a mi iz Općine smo im htjeli pomoći i konačno 

riješiti taj problem. 

 Željko Lukačević: Ja sam podijelio pozive i rečeno je da će se povaditi lijevci i smatrao sam da 

je kratak rok i oni su dolazili da nemaju novca za te radove sada tako da to nije napravljeno već je 

ostavljeno za proljeće. Njihovi troškovi su nabavka 4 cijevi Ø40 za svaki prijelaz i šljunka malo, a 

Općina bi im uklonila i odvezla stare pognjetene i loše cijevi i ugradila nove, odnosno rad i prijevoz 

besplatno, tih dana je bila ludnica od poziva navedenih  do Zdravka Zorić 

 Ankica Zmaić: Evo još da se dogovorimo za sjednicu na kojoj će biti točka donošenje 

Proračuna koju predlažem za Ponedjeljak 22. 12. 2014.g., a Božićni domjenak u četvrtak 18. 12. 

2014.g. 

TOČKA  12. R a z l i č i t o. 

 Željko Mandarić: Nismo granje isjekli 

 Marko Marić: Što je sa poljoprivrednim natječajem , dobivena je Suglasnost i zašto nije 

poslano na državno odvjetništvo , mislim da to stvarno nije u redu 

               Ankica Zmaić: Natječajna dokumentacija će biti dostavljena do Nove Godine kompletna u 

Državno odvjetništvo 



               Marko Marić: Evo samo želim reći da će biti osnovana još jedna Udruga konjogojaca u 

Čajkovcima 

               Tomislav Šimundić: Staza kod Šimičića bi se trebala riješiti 

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

zaključio je sjednicu u 21,45 sati. 

    Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić                    Tomislav Šimundić 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 


