
Z A P I S N I K 

 

o radu 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 13. listopada 2011. 

godine u prostorijama Općinske uprave s početkom rada u 20,00 sati 

 

Sjednici nazočni: Martina Marić, Terezija Bogdanović, Jelena Turčić, Drago Marić, 

Pero Pepić, Joža Biščanić, Željko Kucjenić, Tomislav Šimundić, Željko Vuković, Dražen 

Maršić, Zlatka Hrastović 

Sjednici nisu nazočni: Zdravko Karalić, Ivan Pralas, Terezija Sočković 

Izostanak opravdao: Damir Funarić 

Ostali nazočni: Ankica Zmaić, načelnica Općine Vrpolje 

 

Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić 

pozdravlja prisutne i nakon ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 22. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenom uvidu u Proračun i 

financijske izvještaje Općine Vrpolje za 2010. godinu, 

3. Prijedlog Odluke o grobljima, 

4. Prijedlog Plana gospodarenja komunalnim otpadom Općine Vrpolje za 

razdoblje od 2011. do 2019. godine, 

5. Prijedlog Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone na 

području Općine Vrpolje, 

6. Prijedlog Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito 

izgrađenim zgradama na području Općine Vrpolje, 

7. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja prigovora Davora Mikić vl. obrta 

iz Starih Perkovaca vezano za suglasnost Odluke o izboru najpovoljnijih 

ponuda za prodaju poljop. zemljišta u vlasništvu države na području Općine 

Vrpolje u k.o. Stari Perkovci, 

8. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja prigovora Zdravka Kolak, vl. obrta 

Agrocom, Dragotin vezano za suglasnost Odluke o izboru najpovoljnijih 

ponuda za prodaju poljop. zemljišta u vlasništvu države na području Općine 

Vrpolje u k.o. Stari Perkovci, 

9. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Pisma namjere „Energije iz 

prirode“ Sikirevci, 

10. Informacija o darovanju nekretnina (nova škola) k.č.br. 578/3 u k.o. Čajkovci 

Osnovnoj školi „Ivan Meštrović“ Vrpolje, 

11. Informacije o provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 

12. R a z l i č i t o. 

 

 Ankica Zmaić: Pozdravljam sve nazočne vijećnike i obzirom da je u međuvremenu 

od dostave materijala za sjednicu do danas zaprimljeno još prigovora, mišljenja i važnih 

prijedloga, za današnju sjednicu dopunila bi dnevni red sa četiri točke kako slijedi: 

- da točka 7. glasi : Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka 

javne nabave za izgradnju športsko školskog igrališta za potrebe PŠ Čajkovci u 

Čajkovcima 



- da točka 8. glasi: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijih 

ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine 

Vrpolje za k.o. Stari Perkovci za k.č.br. 2024 

- da točka 11. glasi: Prijedlog Zaključka povodom razmatranja dopisa Josipa Zmaić 

iz Starih Perkovaca vezano za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

na području Općine Vrpolje za k.o. Stari Perkovci 

- da točka 12. glasi: Prijedlog Zaključka povodom razmatranja dopisa Tomislava 

Zmaić iz Starih Perkovaca  vezano za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH na području Općine Vrpolje za k.o. Stari Perkovci 

 

 Uz navedenu dopune Dnevni red je jednoglasno prihvaćen kako slijedi: 

 

D N E V N I  R E D : 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 22. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenom uvidu u Proračun i 

financijske izvještaje Općine Vrpolje za 2010. godinu, 

3. Prijedlog Odluke o grobljima, 

4. Prijedlog Plana gospodarenja komunalnim otpadom Općine Vrpolje za 

razdoblje od 2011. do 2019. godine, 

5. Prijedlog Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone na 

području Općine Vrpolje, 

6. Prijedlog Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito 

izgrađenim zgradama na području Općine Vrpolje, 

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave 

za izgradnju športsko školskog igrališta za potrebe PŠ Čajkovci u Čajkovcima, 

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vrpolje za k.o. 

Stari Perkovci za k.č.br. 2024 

9. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja prigovora Davora Mikić vl. obrta 

iz Starih Perkovaca vezano za suglasnost Odluke o izboru najpovoljnijih 

ponuda za prodaju poljop. zemljišta u vlasništvu države na području Općine 

Vrpolje u k.o. Stari Perkovci, 

10. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja prigovora Zdravka Kolak, vl. 

obrta Agrocom, Dragotin vezano za suglasnost Odluke o izboru najpovoljnijih 

ponuda za prodaju poljop. zemljišta u vlasništvu države na području Općine 

Vrpolje u k.o. Stari Perkovci, 

11. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja dopisa Josipa Zmaić iz Starih 

Perkovaca vezano za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

području Općine Vrpolje za k.o. Stari Perkovci, 

12. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja dopisa Tomislava Zmaić iz Starih 

Perkovaca vezano za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

području Općine Vrpolje za k.o. Stari Perkovci, 

13. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Pisma namjere „Energije iz 

prirode“ Sikirevci, 

14. Informacija o darovanju nekretnina (nova škola) k.č.br. 578/3 u k.o. Čajkovci 

Osnovnoj školi „Ivan Meštrović“ Vrpolje, 

15. Informacije o provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 

16. R a z l i č i t o. 

 

 



TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 22. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 22. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

 

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 22. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 

 

TOČKA 2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenom uvidu u Proračun i 

financijske izvještaje Općine Vrpolje za 2010. godinu 

 

Tomislav Šimundić: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog 

Zaključka o usvajanju Izviješća o obavljenoj financijskoj reviziji općine Vrpolje za 2010. 

godinu. 

Ankica Zmaić: Moram istaknuti da je uvid u Proračun i financijske izvještaje za 

prošlu godinu izvršio državni ured za reviziju, te da nije bilo nekih primjedbi na financijsko 

poslovanje za 2010. godinu. 

 

Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga po ovoj točki jednoglasno je usvojen slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o usvajanju Izviješća o obavljenom 

 uvidu u Proračun i financijske izvještaje  

Općine Vrpolje za 2010. godinu 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Izviješće o obavljenom uvidu u Proračun i 

financijske izvještaje Općine Vrpolje za 2010. godinu koji je izvršio Državni ured za reviziju, 

Područni ured Slavonski Brod.  

 

Članak 2. 

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

vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 3. Prijedlog Odluke o grobljima 

 

 Tomislav Šimundić: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

grobljima. 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Prijedlog Odluke o grobljima pa ukoliko 

želite mogu pojasniti članke ukoliko netko ima pitanja. Svi znamo da su groblja u Čajkovcima 

i Starim Perkovcima u vlasništvu Općine Vrpolje. Obavila sam razgovor s načelnikom Općine 

Strizivojna oko rješavanja problema s grobljem u Vrpolju i dogovoreno je da će se održati 

sastanak vezano za to. Svi članci u Odluci su prilagođeni našim uvjetima   

 Tomislav Šimundić: Naplatu ćemo morati odvojiti od općine Strizivojna 

 Ankica Zmaić: Ako bude sluha sve se može riješiti. 

 Željko Vuković: Duhović najviše pravi problem. 

 Ankica Zmaić: Ingerenciju nad Duhovićem ima načelnik Mijo, tako bi trebalo 

poštivati hijerarhiju, odnosno poslovne i zakonske propise. 



Joža Biščanić: Mi bi trebali zauzeti stav da već jednom riješimo sukob sa 

Strizivojnom oko groblja. Moj prijedlog je da im pošaljemo dopis za sastanak, ako ne tako, 

postoje druga sredstva. 

Ankica Zmaić: Ako ne budu htjeli riješiti dobrovoljno poduzeti ćemo druge pravne 

akte. 

Dražen Maršić, inž.: Mi njima trebamo postaviti rok za rješavanje tog problema ako 

ga ne ispoštuju trebamo ih tužiti. 

Ankica Zmaić: 29.000,00 kuna koštao je katastar groblja za Čajkovce i Stare 

Perkovce, zajednički bi trebali platiti i katastar za Vrpolje. Postaviti ćemo im rok i nakon toga 

pravnim putem tražiti rješenje, pa ako treba i tužbom.. Do 20. 10. 2011. godine ćemo im dati 

rok za sazivanje sjednice, a nakon toga poduzeti ćemo druge pravne mogućnosti u dogovoru 

sa našom pravnom službom. 

 

Nakon rasprave u kojoj je sudjelovala većina vijećnika jednoglasno je donesena  

 

O D L U K U 

o grobljima 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

            Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način izgradnje , korištenje i upravljanje grobljima 

koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Vrpolje a posebice: 

-    upravljanje grobljima, 

-   mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci                              

ukopa i popunjena grobnih mjesta, te način ukopa nepoznatih osoba, 

-    održavanje i uređivanje groblja te uklanjanje otpada, 

-  uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i godišnje naknade za    

korištenje grobnog mjesta, 

-    način i uvjeti korištenja groblja, 

-    pravila ponašanja na groblju. 

 

Članak 2. 

             Groblja na području općine Vrpolje u naseljima Čajkovci i Stari Perkovci komunalni 

su objekti u vlasništvu Općine Vrpolje, a u suvlasništvu Općine Vrpolje je komunalni objekt 

groblja na području k.o. Strizivojna. 

 

Članak 3. 

             Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće 

građevine i komunalna infrastruktura. 

             Pratećim građevinama smatraju se mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, 

prostorija za ispraćaj umrlih i slično. 

 

Članak 4. 

             Grobna mjesta su grobovi i grobnice namijenjene za ukop umrlih osoba. 

             Korisnici grobnih mjesta su osobe kojima je grobno mjesto, u skladu sa Zakonom i 

ovom Odlukom, dodijeljeno na korištenje, odnosno ustupljeno, a nakon smrti tih osoba 

njihovi nasljednici. 

 

II.        NAČIN I UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJIMA  



 

Članak 5. 

            Poslove upravljanja grobljima na području Općine Vrpolje obavlja Jedinstveni upravni 

odjel Općine Vrpolje koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Vrpolje (dalje u tekstu: 

Uprava groblja). 

  

Članak 6. 

            Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i 

rekonstrukciju groblja (promjenu površine, razmještaj putova i slično). 

           Osim navedenih poslova, pod upravljanjem grobljem podrazumijevaju se i: 

-  poslovi naplaćivanja naknade za dodijeljeno grobno mjesto i naknade za korištenje groblja, 

-  poslovi vođenja grobnih očevidnika i registra umrlih osoba, 

-  drugi poslovi propisani zakonom i ovom Odlukom. 

 

Članak 7. 

            Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik i registar umrlih osoba u skladu s 

odredbama Pravilnika o vođenju grobnog očevidnika i registru umrlih osoba. 

 

Članak 8. 

            Uprava groblja dužna je grobljem upravljati na način kojim se iskazuje poštovanje 

prema umrlim osobama koje u groblju počivaju. 

              

III.       MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA 

NA KORIŠTENJE 

 

Članak 9. 

              Za ukop umrlih osoba na grobljima su predviđena grobna mjesta (zemljište) koja se 

uređuju kao grobovi i grobnice i grobovi i grobnice za polaganje urni. 

              Na grobljima se mora osigurati prostor za zajedničku grobnicu koja će služiti za 

smještaj posmrtnih ostataka iz napuštenih grobnih mjesta. 

 

Članak 10. 

              Grobovi mogu biti pojedinačni ili obiteljski za ukop dvaju ili više pokojnika. 

              Unutar jednog grobnog mjesta koje se uređuje kao grob smije se ukopati samo jedan 

pokojnik, iznimno je dozvoljeno unutar jednog grobnog mjesta ukopati majku sa djecom do 5 

godina starosti. 

 

Članak 11. 
               Bruto dimenzija grobnog mjesta iznosi najmanje 120 cm x 220 cm. Dubina ukopnog 

mjesta u zemljanim grobovima iznosi najmanje 180 cm., a razmak između grobnih mjesta 

mora iznositi najmanje 25 cm. Prostor obiteljskog groba povećava se u širinu za 100 cm za 

svaku daljnju umrlu osobu. 

               Izuzetno, dužina grobnog mjesta za dijete do 10 godina starosti može iznositi 200 

cm, a širina 100 cm. 

 

Članak 12. 

               Neto dimenzija grobnice (unutar zidova) u jednom stupcu iznosi najmanje 90 cm x 

230 cm, u dva stupca najmanje 150 cm x 230 cm, a u tri stupca najmanje 220 cm x 230 cm.  

              Bruto dimenzija grobnice povećava se za 15 – 30 cm na sve četiri strane od vanjskog 

ruba zida. 



                

Članak 13. 

                Uprava groblja može dodjeljivati na korištenje nova grobna mjesta, tj. mjesta na 

kojima nisu obavljani ukopi, grobna mjesta za koja je utvrdila da su ih korisnici napustili i 

grobna mjesta koja su korisnici vratili, odnosno ustupili Upravi groblja. 

 

 

Članak 14. 

                Grobno mjesto dodjeljuje se na zahtjev osobe koja prijavljuje ukop, kao i osobe 

zainteresirane za budući ukop (osiguranje grobnog mjesta). 

                Osoba koja prijavljuje ukop, dužna je u prijavi naznačiti tko će biti budući korisnik 

grobnog mjesta. 

 

 

Članak 15. 

                Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz 

naknadu, te o tome donosi rješenje. 

                Rješenje o dodjeli grobnog mjesta mora naročito sadržavati: 

-       podatke o korisniku grobnog mjesta (ime i prezime, očevo ime, oib, prebivalište i adresu 

stanovanja), 

-       podatke o grobnom mjestu (grobno polje i broj grobnog mjesta), 

-       iznos i obvezu plaćanja naknade za dodijeljeno grobno mjesto, 

-       obvezu plaćanja godišnje grobne naknade, 

-       uvjete gubitka grobnog mjesta, odnosno prava korištenja grobnog mjesta, 

-       te po potrebi druge podatke. 

               Pravo korištenja grobnog mjesta i ostali podaci iz rješenja unose se u grobne 

evidencije, a rješenje o dodjeli grobnog mjesta čuva se u arhivi Uprave groblja. 

 

Članak 16. 

                Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena 10 godina smatra se 

napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina od 

posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30 godina od ukopa u grobnicu. 

                Uprava groblja objavit će na oglasnim pločama groblja poziv prijašnjem korisniku 

grobnog mjesta, koje se smatra napuštenim, da preuzme opremu i uređaje groba (nadgrobnu 

ploču, nadgrobni spomenik, znakove, ogradu groba i sl.), uz uvjet da prethodno uplati dužni 

iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama. 

 Prijašnji korisnik može preuzeti opremu i uređaje groba uz uvjet iz stavka 2. ovog 

članka u roku od 90 dana od dana objave poziva. 

             

Članak 17. 

                Pored osobe kojoj je kao korisniku dodijeljeno grobno mjesto na način propisan 

ovom Odlukom, korisnikom grobnog mjesta smatra se osoba koja je pravo korištenja grobnog 

mjesta stekla temeljem pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju iza korisnika, međusobnim 

očitovanjem između nasljednika, ugovorom o ustupanju zaključenim s korisnikom, te osobe 

koje su od ranije upisane kao korisnici u očevidnik grobnih mjesta. 

               Korisnikom grobnog mjesta postaje se danom upisa u očevidnik grobnih mjesta. 

 

Članak 18. 



              Uprava groblja dužna je uskratiti promjenu korisnika grobnog mjesta u grobnom 

očevidniku ukoliko dosadašnji korisnik nije podmirio svoju obvezu plaćanja godišnje grobne 

naknade. 

     

IV.       VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA 

 

Članak 19. 

             Ukop u popunjeni grob može se obaviti po proteku najmanje 15 godina od zadnjeg 

ukopa.             

             U napuštena grobna mjesta ukop se može obaviti nakon proteka 15 godina od 

posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30 godina od ukopa u grobnicu. 

 

Članak 20. 

             Uprava groblja će prije dodjele napuštenog grobnog mjesta drugom korisniku 

premjestiti ostatke preminulog iz napuštenog grobnog mjesta u zajedničko grobno mjesto 

izrađeno za tu namjenu. 

 

 

V.          NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA   

 

Članak 21. 

             Nepoznate osobe ukopat će se na groblju na način uobičajen mjesnim prilikama, 

osiguravajući pri tom dostupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti), na 

odgovarajući način. 

             Ukop nepoznatih osoba izvršit će se na dijelu groblja označenom Planom i 

rasporedom korištenja grobnih mjesta kojeg odredbi Uprava groblja ili u zajedničku grobnicu. 

              Ukop nepoznate osobe u smislu stavka 1. i 2. ovog članka obavit će se nakon što 

nadležna državna tijela obave odgovarajuće radnje i izdaju odgovarajuća odobrenja prema 

mjesnim običajima, uz iskazivanje odgovarajućeg poštovanja prema umrlome. 

 

VI.         ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE GROBLJA TE UKLANJANJE OTPADA  

   

Članak 22. 

              Groblja održava Uprava groblja. 

              Pod održavanjem groblja smatra se održavanje i čišćenje zemljišta i putova na 

groblju, održavanje prostora i građevina za smještaj umrlih do ukopa i za ispraćaj umrlih, te 

uzgoj i održavanje zelenila. 

 

Članak 23. 

              Redovno održavanje groblja obavlja se u skladu s godišnjim programom održavanja, 

a naročito obuhvaća slijedeće: 

-      održavanje građevina – mrtvačnice, spremišta, ograde, 

-      održavanje glavnog križa,  

-      orezivanje stabala i tuja, kao i dosađivanje novim nasadima, 

-      košnja travnatih površina, 

-      košnja i uređenje zakorovljenih površina, 

-     održavanje putova, staza i prostora ispred mrtvačnice, 

-     čišćenje staza, putova i prostora ispred mrtvačnice od snijega, 

-     održavanje električnih instalacija, vodovodne mreže i drugih uređaja, 

-     skupljanje, odlaganje i odvoz otpada, 



              Redovno održavanje iz stavka 1. ovog članka financira se iz sredstava godišnje 

naknade za korištenje grobnih mjesta i iz Proračuna Općine Vrpolje. 

 

Članak 24. 

             Uprava groblja dužna je radnje iz članka 26. ove Odluke obavljati kontinuirano na 

način da groblje bude uredno, a prostori, građevina i oprema u funkcionalnom smislu 

ispravni, uredni i čisti. 

 

Članak 25. 

              Osim redovnog održavanja groblja, Uprava groblja dužna je brinuti i o 

investicijskom održavanju groblja. 

 

Članak 26. 

              Pod investicijskim održavanjem groblja podrazumijeva se pribavljanje potrebne 

dokumentacije i izgradnja komunalne infrastrukture (putovi, staze, vodovod, rasvjeta,  ograde, 

objekti i ostalo). 

 

Članak 27. 

              Program investicijskog održavanja sastavni je dio godišnjeg programa gradnje 

objekta komunalne infrastrukture. 

              Sredstva za investicijsko održavanje osiguravaju se iz sredstava naknade za 

dodijeljeno grobno mjesto, sredstava godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta, naknade 

za postavljanje spomenika i grobnica, a ukoliko je to potrebno, i Proračuna Općine. 

 

Članak 28. 

              O uređenju i održavanju grobnih mjesta (grobova i grobnica) dužni su brinuti se 

korisnici o svom trošku. 

              Uprava groblja dužna je nadzirati uređenje i održavanje grobnih mjesta od strane 

korisnika. 

 

Članak 29. 

               Korisnici grobnog mjesta dužni su grobna mjesta koja koriste uređivati na primjeren 

način te održavati red i čistoću na način da ne oštete susjedna grobna mjesta, a otpad odložiti 

na za to određeno mjesto. 

               Ukoliko korisnik grobnog mjesta ne održava red i čistoću grobnog mjesta, Uprava 

groblja dužna je pismeno opomenuti korisnika, a ukoliko korisnik ne postupi ni po opomeni, 

Uprava groblja izvršit će čišćenje na trošak korisnika. 

 

Članak 30. 

               Svaki grob, odnosno grobnica mora biti označen prikladnim nadgrobnim znakom i 

natpisom. 

               Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu uređenja grobnog mjesta 

pridržavajući se Plana uređenja groblja i rasporeda i korištenja grobnih mjesta te ove odluke. 

               Kada se nadgrobni spomenici postavljaju od materijala trajne vrijednosti, moraju po 

obliku i načinu izvedbe biti u skladu s okolinom i mjesnim običajima. 

               Prije izgradnje nadgrobnog spomenika ili grobnica korisnik groba mora ishoditi 

odobrenje Uprave groblja glede oblika i načina izvedbe istog. 

 

Članak 31. 

              O uklanjanju otpada s groblja brine Uprava groblja. 



              Uprava groblja dužna je na podesnim mjestima na groblju osigurati prostor za 

pravilno odlaganje smeća, otpadaka, ostataka vijenaca i slično, te odvoz i uklanjanje istog. 

 

VII.      UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNIH 

             MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA 

 

Članak 32. 

              Za korištenje grobnih mjesta i pružanje grobnih usluga plaća se naknada. 

              Visinu naknade za korištenje grobnih mjesta na neodređeno vrijeme i visinu godišnje 

grobne naknade kao i upotrebu mrtvačnice i ostalih objekata na groblju utvrđuje Uprava 

groblja u skladu s uvjetima i mjerilima propisanim Odlukom Općinskog vijeća općine 

Vrpolje.  

             Visina naknade za korištenje grobnih mjesta i godišnja grobna naknada i naknada za 

upotrebu mrtvačnice i ostalih objekata utvrđuje se prema veličini grobnog mjesta i 

prebivalištu ukopane osobe. 

 

Članak 33. 

               Naknada za korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme plaća se prilikom 

dodjele istog korisniku. 

               Godišnja grobna naknada plaća se jednom godišnje i to do 15. travnja tekuće godine.  

 

 

 

VIII. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA GROBLJA 

 

Članak 34. 

               Naručitelj ukopa je svaka fizička ili pravna osoba koja je uz predočenje i predaju 

dozvole za ukop, a po potrebi i drugih isprava, prijavila ukop.  

 

Članak 35. 

               Naručitelj ukopa dužan je prijaviti i zatražiti obavljanje ukopa posebnom pismenom 

prijavom, u kojoj mora naznačiti slijedeće podatke: 

-     osobne podatke o podnositelju prijave – naručitelju ukopa, 

-     osobne podatke o pokojniku, 

-     o grobnom mjestu na kojem se predlaže ukop, 

-     o korisniku grobnog mjesta i plaćenoj godišnjoj grobnoj naknadi, 

-     ukoliko je pokojnik bio korisnik grobnog mjesta podatke o nasljednicima. 

              Ako pokojnik ili naručitelj ukopa nisu korisnici grobnog mjesta, prijava sadrži i 

zahtjev naručitelja za dodjelu grobnog mjesta. 

 

Članak 36. 

              Nakon podnošenja prijave Uprava groblja dužna je provjeriti podatke navedene u 

prijavi, te ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani zakonom i ovom Odlukom odobrava ukop na 

određenom grobnom mjestu. 

              Ako pokojnik nije bio korisnik grobnog mjesta, Uprava groblja naručitelju izdaje 

rješenje o korištenju grobnog mjesta. 

 

Članak 37. 



              Uprava groblja nema pravo uskratiti ukop na određenom grobnom mjestu, ukoliko u 

postupku odobravanja pokopa utvrdi da pokojnik, kao bivši korisnik grobnog mjesta ili 

naručitelj kao korisnik grobnog mjesta, nisu platili godišnje grobne naknade. 

               U slučaju iz stavka 1. Uprava groblja izvršit će obračun zaostalih grobnih naknada, 

predložiti naručitelju da ih odmah plati, a ako naručitelj nije u mogućnosti odmah platiti, 

dužan je dati posebnu izjavu kojom se obvezuje izvršiti plaćanje zaostalih grobnih naknada. 

 

Članak 38. 

               Groblje je otvoreno za posjet građana svakog dana uključujući i nedjelju i praznike u 

vremenu koje je uobičajeno za mjesne prilike i običaje. 

               Djeci ispod 10 godina starosti dozvoljen je ulazak na groblje samo uz pratnju 

odraslih osoba. 

               Zabranjeno je posjećivanje groblja noću. 

 

Članak 39. 

               Obrtničke radove na izgradnji grobnica, nadgrobnih spomenika i uređaja na 

grobovima mogu izvoditi fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti. 

                Izvođenje obrtničkih radova mora se prethodno pismeno prijaviti Upravi groblja. 

                U prijavi se naročito mora naznačiti: 

-       korisnika grobnog mjesta, odnosno naručitelja radova, 

-       grobno mjesto na kojem će se radovi obavljati, 

-       opis i vrsta radova koji će se izvoditi. 

                Za izvođenje radova izvoditelj plaća naknadu za postavljanje spomenika i izgradnju 

grobnica.Visinu naknade utvrđuje Uprava groblja u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje. 

               Uprava groblja dužna je u roku od osam dana odobriti, odnosno ne odobriti, 

izvođenje prijavljenih radova. 

                S izvođenjem radova može se započeti nakon što je Uprava groblja odobrila 

izvođenje i izvoditelj radova platio naknadu za postavljanje spomenika i izgradnju grobnica. 

 

Članak 40. 

                Pri izvođenju radova iz prethodnog članka izvršitelji su dužni pridržavati se 

odredaba o radu na groblju, a naročito: 

- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na 

groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane, u ljetnim mjesecima od 6-20 sati, a u 

zimskim mjesecima od 7-15 sati, nikako za vrijeme sprovoda, nedjeljom ili na dane vjerskih 

blagdana, 

- građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement, vapno i drugo) može se držati na 

groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova i na način da se time ne 

ometaju ostali korisnici, 

- u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka izvoditelj je dužan bez odlaganja 

radilište dovesti u prijašnje stanje, 

- za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju, mogu se koristiti samo oni 

putovi i staze koje odredi Uprava groblja. 

               Uprava groblja zabraniti će rad onom izvoditelju radova koji započne s radom bez 

prethodne prijave te koji se ne pridržava utvrđene lokacije i drugih uvjeta za uređenje i 

izgradnju grobnih mjesta. 

 

IX. KAZNENE ODREDBE  

 



Članak 41. 

               Novčanom kaznom od 100,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj korisnik ako 

krši odredbe članka 29. i 39. ove Odluke. 

               Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička i 

pravna osoba ako krši odredbe članka 39. ove Odluke. 

               Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 

pravne i fizičke osobe koje se ne pridržavaju odredbi iz članka 11. i 12. ove Odluke. 

               Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje iz stavka 1., 2. i 3. ovog 

članka ovlaštena je pokretati uprava groblja i svaka fizička i pravna osoba koja ima pravni 

interes, a za prekršaje iz stavka 3. ovog članka ovlaštena je pokretati Općina Vrpolje, 

Brodsko-posavska županija i tijelo državne uprave. 

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 42. 

 

              Do ustrojavanja uprave groblja prema uvjetima i na način propisan posebnim 

propisom, poslove upravljanja grobljem privremeno će obavljati izvršno tijelo Općine Vrpolje 

i Jedinstveni pravni odjel Općine Vrpolje. 

 

Članak 43. 

 

              Visinu naknade iz članka 32. i članka 39. ove Odluke utvrdit će se u roku od 60 dana 

od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

 

Članak 44. 

 

              Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o grobljima („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 6/98)  

 

Članak 45. 

                Ova Odluka stupa na snagu  danom objave u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

 

TOČKA 4.  Prijedlog Plana gospodarenja komunalnim otpadom Općine Vrpolje za 

razdoblje od 2011. do 2019. godine 

 

 Tomislav Šimundić: Molim načelnicu da pojasni nazočnima Prijedlog Plana 

gospodarenja komunalnim otpadom Općine Vrpolje. 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Prijedlog plana gospodarenja komunalnim 

otpadom Općine Vrpolje koji donosimo sukladno Zakonu o komunalnom otpadu, a usklađeno 

sa našim uvjetima, karakteristikama i obvezama. 

 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga jednoglasno je usvojen  

 

PLAN  GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM 

OPĆINE VRPOLJE 

za razdoblje od 2011.do 2019.godine 

 



Prema Zakonu o otpadu („NN“ br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), gradovi i općine su 

obvezne donijeti svoje Planove gospodarenja komunalnim otpadom. Općinski Plan gospodarenja 

komunalnim otpadom je planski dokument, koji mora biti usklađen sa županijskim Planom 

gospodarenja otpadom ( donijela županijska skupština na 27. sjednici, održanoj 06.10.2008. za 

razdoblje od 2008. do 2015. godine i objavljen u „Službenom vjesniku“ Brodsko-posavske 

županije br. 15/08), Strategijom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, kao i sa 

Strategijom zaštite okoliša Republike Hrvatske  

( Plan gospodarenja otpada za RH usvojen je u kolovozu 2007.godine za razdoblje od 2007. do 

2015.godine) 

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Vrpolje za razdoblje 2011. do 2019.godine sadrži. 

 

1. Položaj i karakteristike područja Općine Vrpolje; 

1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja Općine Vrpolje, te položaj u odnosu na 

susjedne općine, ukupna površina i geografske karakteristike, 

1.2. Klima – klimatske karakteristika, 

1.3. Promet – prometna infrastruktura, 

1.4. Broj stanovnika i gustoća naseljenosti 

2. Postojeće stanje gospodarenja komunalnim otpadom; 

3. Mjere gospodarenja otpadom 

3.1. mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada, 

3.2. mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad, 

3.3. popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta, 

3.4. redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša 

3.5. izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije. 

4. Praćenje izvršenja poduzetih mjera predviđenih Planom gospodarenja otpadom 

 

 

      1.  POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE PODRUČJA OPĆINE 

        VRPOLJE 

 
1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja Općine Vrpolje te položaj u odnosu  

       na  susjedne općine, ukupna površina  i geografske karakteristike 

 

 Općina Vrpolje smjestila se u istočnom ravničarskom dijelu Brodsko-posavske županije. 

Na sjevero-istoku graniči sa Osječko-baranjskom županijom (Općina Strizivojna), južno sa 

Općinom Velika Kopanica, a zapadno graniči sa Općinom Donji Andrijevci. 

 Općina Vrpolje ukupno zauzima površinu od 60,53 km2 što čini 2,96% površine 

Brodsko-posavske županije. 

 Na području Općine Vrpolje nalaze se tri naselja i to Vrpolje, Čajkovci i Stari Perkovci.  

 Naselje Vrpolje koje je ujedno i općinsko središte i sjedište zauzima površinu od 21,14 

km2, naselje Čajkovci zauzima površinu od 16,00 km2 i naselje Stari Perkovci je naselje koje 

zauzima najveću površinu i to 23,07 km2. 

 Naselja u Općini Vrpolje su uglavnom izgrađena uz cestovne pravce s niskom 

stambenom izgradnjom. Parcele su uglavnom uske i dugačke, većim dijelom u funkciji 

poljoprivredne proizvodnje. 

 Naselje Vrpolje nalazi se na prosječnoj nadmorskoj visini od 90 mnv, Čajkovci su na 93 

mnv, a naselje Stari Perkovci su na 110 mnv. 

 Na području Općine Vrpolje temeljna gospodarska aktivnost je poljodjelstvo, a slabo su 

razvijeni obrtništvo, trgovina i usluge. 



 U ukupnoj površini Općine Vrpolje koja iznosi 6.053 ha najveći udio imaju 

poljoprivredne površine zastupljene sa 4.783 ha ili 79% što je za 20,4% više od prosjeka 

Brodsko-posavske županije. Šume i šumsko zemljište prostire se na 659 ha odnosno imaju udio 

od 10,9% u ukupnim površinama Općine Vrpolje. 

 Općina Vrpolje ima vrlo povoljan geoprometni položaj, s obzirom da njenim prostorom 

prolaze važni državni i međudržavni prometni koridori cestovni i željeznički. 

 Prometni koridori vrlo su značajni za povezivanje srednje i jugoistočne Europe. 

 Međunarodno značenje ima i Jadranski naftovod (JANAF) koji prolazi područjem Općine 

Vrpolje kao i magistralni plinovod.  

 

 

1.2.  Klima – klimatske karakteristike 

 

 Klimatske osobine područja Općine Vrpolje dio su ukupnih klimatskih obilježja šireg 

prostora Brodsko-posavske županije, ali i ukupnog prostora geografske cjeline Istočne Hrvatske. 

 Na cjelokupnom, širem prostoru prevladava umjereno kontinentalna klima gdje su 

promjene vremena česte i intenzivne. 

 Osnovne osobine ovog tipa klime su srednje mjesečne temperature više od 10°C tijekom 

više od 4 mjeseca godišnje, srednje temperature najtoplijeg mjeseca ispod 22°C, te srednje 

temperature najhladnijeg mjeseca između -3°C i +18°C, te prosječna godišnja količina oborine 

od 700 – 800 mm. 

 Srednje temperature zraka su u porastu do srpnja kada dostižu maksimum (20,7°C). 

Najhladniji mjesec je, uglavnom siječanj iako su česta i odstupanja (prosinac 0,9°C). Apsolutni 

maksimum temperature zraka zabilježen je u promatranom razdoblju iznosio 38,4°C, dok je 

apsolutni minimum temperature zraka u istom razdoblju iznosio -25,7°C. 

 Ukupna godišnja količina oborine zabilježena u ovom razdoblju iznosila je 725,9 mm. 

Glavni maksimum oborine javlja se početkom ljeta, u lipnju sa 89,6 mm oborine, dok je sporedni 

krajem jeseni u studenom sa 66 mm oborine. 

 Glavni minimum oborine javlja se sredinom jeseni, u listopadu s prosječnom količinom 

od 44,8 mm oborine, dok je sporedni minimum krajem zime ili početkom proljeća s prosječnom 

količinom od 43,9 mm. 

 Općinu Vrpolje uglavnom u zadnje vrijeme pogađaju elementarne nepogode i to poplave 

i suše, a i tuča.  

  

1.3.  Promet – prometna infrastruktura 

 

Geoprometni položaj Općine Vrpolje sa stajališta prometne povezanosti je vrlo povoljan. 

Područje Općine Vrpolje, dobro je povezano cestovno i željeznički sa područjem cijele 

regije pa i šire. 

Mrežu sustava cestovnog prometa na prostoru Općine Vrpolje čine državne ceste, 

županijske ceste, lokalne i nerazvrstane ceste, te šumski i poljski putevi. 

 Sjevero-zapadnim dijelom Općine Vrpolje prolazi trasa autoceste A5 (koridor VC) koja 

prolazi kroz nenaseljeni dio Općine Vrpolje i u skoroj budućnosti je međunarodnog karaktera. 

 U istočnom dijelu prostora Općine Vrpolje dominira trasa državne ceste D7 (GP 

Duboševica – B. Manastir – Osijek – Đakovo – Slavonski Šamac) koja povezuje RH sa 

Republikom Madžarskom i Republikom Bosnom i Hercegovinom, a trasa prolazi kroz samo 

središte – centar Općine Vrpolje. 

 Kroz središte Općine Vrpolje prolazi i trasa značajne županijske ceste Ž 4202 koja 

povezuje sva naselja od Starih Mikanovaca do Bartolovaca, tj. naselja nastala u prelaznom dijelu 

između Savske nizine i početka padina Dilj gore. 



 Također prostorom Općine Vrpolje prolaze i županijska cesta Ž – 4190, te lokalna cesta L 

– 44127 koje povezuju Općinu Vrpolje sa susjednom Osječko-baranjskom županijom. 

 Mreže kategoriziranih cesta (državnog, županijskog i lokalnog karaktera) su asfaltirane. 

 Karakteristike postojećih državnih, županijskih i lokalnih cesta na području Općine 

Vrpolje pokazane su u slijedećoj tablici: 

 

                  POSTOJEĆE STANJE CESTOVNE MREŽE 

 

Kategorija ceste Oznaka ceste  Stanje kolnika Širina kolnika m Dužina ceste m 

Državna cesta  D 5 

 D 7 

Asfalt 

Asfalt 

Puni profil  

6,0 

 

Županijska cesta Ž 4202 

Ž 4190 

Asfalt 

Asfalt 

 

6,0 

5,0 

 

2.700 

 

Lokalna cesta L 44127 Asfalt 6,0 4.700 

 

Nerazvrstane ceste su sve prometnice koje kategorizacijom nisu razvrstane u državne, 

županijske i lokalne ceste. U općini Vrpolje izgrađeno je 24 nerazvrstane ceste koje su 

asfaltirane, a unazad šest godina od 24 asfaltirano je 20 nerazvrstanih cesta na području Općine 

Vrpolje. 

  Za izgradnju odnosno asfaltiranje nerazvrstanih cesta preostaju nam još tri nerazvrstane 

ceste. 

 Prostorom Općine Vrpolje prolaze dva najznačajnija željeznička prometna pravca: 

 

- u X koridoru to je magistralna glavna željeznička pruga MG 2 (Savski Marof – drž. 

granica – Zagreb – Sisak – Novska – Vinkovci – Tovarnik – drž. granica). 

- u VC koridoru to je magistralna pomoćna željeznička pruga MP 13 (Beli Manastir – 

drž. granica – Osijek – Đakovo – Strizivojna – Vrpolje (MG 2) – Slavonski Šamac 

državna granica) 

 

 Magistralna glavna željeznička pruga MG 2 je dvokolosječna i elektrificirana, a trasa 

magistralne pomoćne željezničke pruge MP 13 je jednokolosječna i elektrificirana. 

 Iz gore navedenog proizlazi da se naselje Vrpolje smjestilo u sjeveroistočnom dijelu 

Općine, južno od magistralne pruge Zagreb – Beograd, dok su naselja Stari Perkovci i Čajkovci 

smješteni u središnjem dijelu Općine i to Stari Perkovci sjeverno, a Čajkovci južno od navedene 

pruge. 

 Budući je Općina Vrpolje željezničkim koridorom vrlo dobro povezana, time je 

omogućena mogućnost razvitka nekih djelatnosti na području prometnih usluga, a osim toga 

poboljšava prostorno-prometni položaj Općine. 

 

1.4.  Broj stanovnika i gustoća naseljenosti 

 

 Općina Vrpolje ima površinu od 60,53km2 i udio od 2,96% u prostoru Brodsko-posavske 

županije. Na području Općine Vrpolje prema rezultatima popisa stanovništva 2011. godine živi 

3511 stanovnika što čini udio od 2,2 % u ukupnom stanovništvu Brodsko-posavske županije. 

Stanovništvo Općine Vrpolje živi u 1078 domaćinstava. 

 Prosječna gustoća naseljenosti na području Općine Vrpolje iznosi 57 stanovnika na km2. 

 Prema rezultatima popisa stanovništva 2011. godine u Vrpolju živi 1766 stanovnika u 

552 domaćinstva, u naselju Čajkovci živi 627 stanovnika u 200 domaćinstava, a u Starim 

Perkovcima živi 1118 stanovnika u 326 domaćinstava. 



 U Općini Vrpolje je prema popisu stanovništva iz 2001. godine živjelo 4023 stanovnika. 

Popisom obavljenim 2011. godine na području općine evidentirano je 3511 stanovnika, što 

predstavlja značajan pad broja stanovnika u desetogodišnjem razdoblju. 

 Najveći pad stanovnika je u naselju Vrpolje za 16,5% u odnosu na desetogodišnje 

razdoblje (popis 2001. – 2110 stanovnika, popis 2011 – 1766 stanovnika), zatim značajan je pad 

stanovništva u naselju Čajkovci za 15% u odnosu na desetogodišnje razdoblje (popis 2001 – 735 

stanovnika, popis 2011. – 627 stanovnika), a neznatan pad stanovništva je u naselju Stari 

Perkovci za 5% (popis 2001 – 1178 stanovnika, popis 2011. – 1118 stanovnika). 

 U proteklom razdoblju od 10 godina činjenica je da je prirodni priraštaj bio negativan, a 

prisutna je i emigracija stanovništva. 

 Povećan je mortalitet nad natalitetom. 

 U naselju Vrpolje prema popisu stanovništva 2011. godine prisutno je u prosjeku 84 

stanovnika na km2, a u naselju Stari Perkovci 49 stanovnika na km2, dok je gustoća stanovnika 

najmanja u naselju Čajkovci i iznosi 39 stanovnika po km2. 

 Naselje Vrpolje predstavlja urbano područje – općinsko je središte, a od preostalih naselja 

samo Stari Perkovci imaju karakteristike lokalnog središta vezano uz svoju veličinu i 

gravitacijski prostor koji obuhvaća područja sa 1000 – 1500 stanovnika. 

 

2.  POSTOJEĆE STANJE GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM 

 

        U nadležnost općine Vrpolje  pripada gospodarenje komunalnim otpadom, dužnost i 

obveza je da  na svojem području osigura uvijete i provedbu propisanih mjera za 

gospodarenje  otpadom. Mješoviti komunalni otpad, većinskim djelom iz kućanstava na 

području općine Vrpolje sakuplja se  na način,  da općina Vrpolje ima  zaključen koncesijski 

ugovor  za  skupljanje, prijevoz, tretiranje i obradu,  na istočnom djelu Brodsko-posavske i 

Osječko-baranjske županije za područja  općine Vrpolje, Velika Kopanica, Oprisavci, Garčin, 

Donji Andrijevci te Strizivojna i Levanjska Varoš sa tvrtkom Runolist do.o. Vrpolje  u 

razdoblju  do 8 godina (u različitim razdobljima ovisno o  potpisanim ugovorima sa 

pojedinačnim općinama).  

       Po koncesijskim izvješćima odnosno evidenciji tvrtke Runolist d.o.o. u protekloj godini, 

sa  područja općine Vrpolje  prikupljeno je  520.00  tona  miješanog komunalnog otpada iz 

kućanstva  po ključnom broju 200301,  od čega 3 %  otpada na javne površine.  

Kako na području općine Vrpolje nema  poslovnih subjekata koji proizvode značajnu  

količinu vanrednog ili opasnog otpada osim ambulante, automehaničari ili drvo obrađivači i 

slično, isti su dužni  po posebnim propisima zbrinuti proizvedeni otpad.  

       Kako  uz redoviti i organizirani odvoz otpada na području općine Vrpolje,  neodgovorni 

građani  bacaju  otpad na području uz željezničke pruge i po kanalima.  

Nažalost  na području Općine nije riješeno selektivno prikupljanje otpada kao, papir, staklo,  

pet ili druga plastika. Na  mjesnim grobljima postavljeni su  Pvc i metalni kontejneri  koji 

redovito odvozi  tvrtka Runolist d.o.o. 

 

3. MJERE GOSPODARENJA OTPADOM 
 

U cilju nam je transparentno i pravilno  gospodarenje   otpadom  te ostvarivanje 

optimalnih rješenja  usmjerenih  ka sprečavanju  i smanjenju otpada kao i maksimalno  

očuvanje čovjekovog,  životinjskog i biljnog okoliša, a  u skladu  propisanih  odredaba, pod 

strategijom i programima zaštite okoliša.  U tom smislu općina Vrpolje, poduzeti će sljedeće 

mjere  zbrinjavanja  otpada:  

 

3.1. mjere  odvojenog  skupljanja komunalnog otpada  



 

Idealno gospodarenje otpadom ima svoje  smjernice u  primarnom postupku  prikupljanja 

otpada.  Odvojenim  prikupljanjem otpada, cilj je  gospodarenje  u  skladu  Zakona o otpadu   

određenim provedbenim i pravilnicima. Zakon nam nalaže  selektivno  prikupljanje i 

skladištenje  otpada čija se vrijedna komponenta  treba iskoristiti.  

Odvojeno se mogu prikupiti najmanje 50% otpada, kao staklo papir plastika metali i mnoge 

druge iskoristive komponente. 

Štetne tvari kao; ulja, baterije, masti, akumulatori, lijekovi i mnogi drugi u ovoj skupini 

opasne za okoliš, kao takve,  moraju se prikupiti  i adekvatno  zbrinuti, po  posebnim 

propisima  za ovu vrstu  otpada. Ovaj način  prikupljanja je  preduvjet za efikasnost i 

primjenu  mjera  gospodarenja otpadom. Kao mjere  gospodarenja otpadom  podrazumijeva se  

postupak koji daje otpadu, novu vrijednost  kroz  novu uporabu i preradu.  Ostatak  se mora 

zbrinuti na  odlagalištu otpada.  

Imamo više  osnova modela za organizirani  sustav selektivnog prikupljanja,  prvi  je  

reciklažno dvorište i zeleni otoci sa instaliranim spremnicima većih zapremina od 1000 do 

7000  litara, ovisno  količini i potrebama, u koje se prikuplja do 10 vrsta iskoristivih otpada           

Postoji mogućnost instaliranja istih u svim  naseljima općine Vrpolje.   

Dodatni način  selektiranja  iskoristivih otpada je  posebna posuda svakom domaćinstvu uz  

spremnike  miješanog komunalnog otpada, a  na primjer organski ili drugi otpad koji stvara 

veći količinski udio. Mogućnost postavljanja  i spremnike većih gabarita  za nekoliko 

domaćinstava zajedno u skladu sa zakonskim regulama.  

Treća i naj efikasnija  varijanta selektiranja  otpada je suha reciklaža koja se primjenjuje u  

mnogim državama širom EU.  

Ovim  možemo iskoristiti maksimalan postotak i iskoristivost  vrijednosnih materija te time 

ostvariti vrhunski uspjeh i više od 50% iskoristivih tvari, a koje uvjetuje novo pravilo i zakon 

o otpadu. 

Tvrtka  Runolist d.o.o. je  u ishođenju  osnovne dokumentacije za  uređenje reciklažnog 

dvorišta, pretovarne stanice i  oporabljivanje  organskih otpada. 

Upravo u takvom postrojenju cilj i namjera je  selektiranje svih vrsta otpada putem suhe 

reciklaže kao i  obradu i distribuciju organskog otpada te otpadnih tvari kolektora  

kanalizacijskog sustava.  Ovim Općina Vrpolje za svoje potrebe i potrebe  okolnih općina 

rješava problem zbrinjavanja za duže razdoblje 

Sve namjere i buduća zbivanja možemo pospješiti putem medija i drugim kanalima 

informacije, edukativno utjecajem na svijest  svih građana za  čist i zdrav okoliš u kojem se i 

mi nalazimo.   

 

3.2. mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad 

 

Na području Općine Vrpolje u ovom trenutku ne postoji oformljeno, registrirano i uređeno 

odlagalište otpada. Stoga posebne mjere i nadzor u ovom smislu nije potrebno uspostavljati, no 

za divlja odlagališta nadzor je itekako potreban u smislu sprječavanja daljnjeg otpada na divlja 

odlagališta odnosno treba uspostaviti potpunu zabranu. 

 

3.3. popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta  

 

Na području Općine Vrpolje nalaze se lokacije divljih odlagališta, a u popisu koji slijedi 

označene su lokacije: 

 

- Odlagalište „Adrovka“ u Starim Perkovcima smješteno je sjeveroistočno od naselja Stari 

Perkovci na k.č.br. 470, površine po otpadom oko 1,5 ha. Ukupna količina otpada je od 4.000 m3 



– 5000m3 i to je komunalni bezopasni otpad i organski otpad. Odlagalište se koristi dugi niz 

godina i još je aktivno i zahtjeva sanaciju. 

- Odlagalište „Mantek“ u Čajkovcima svojevremeno je imalo status općinskog odlagališta, 

ali je odlučeno da se zatvori. Smješteno je oko 500 m južno od naselja Čajkovci na k.č.br. 747/1, 

površine pod otpadom oko 1ha. Ukupna količina otpada je 10 000m3 – 12000 m3 i to je 

komunalni bezopasni otpad i organski otpad. Lokacija je bila sanirana, no ponovo se 

nekontrolirano koristi i zahtjeva sanaciju. 

 

3.4. redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša 

 

Općina Vrpolje sanirala je odlagalište „Mantek“ u Čajkovcima na Izišću unazad par 

godina, a kako je već navedeno isto odlagalište se ponovno koristi. 

Planom sanacije divljih odlagališta odredit će se prioriteti odnosno redoslijed aktivnosti 

sanacije navedenih divljih odlagališta na području općine Vrpolje 

 

3.5. izvori i visina potrebnih sredstava za provedbu sanacije 

 

Za sanaciju divljih odlagališta planirani iznos sredstava predvidjet će se Planom sanacije 

divljih odlagališta na području Općine Vrpolje. 

Općina Vrpolje predviđa da će se visina sredstva za sanaciju divljih odlagališta kretati oko 

800.000,00 kn, a financiranje će se izvršiti na način da će Općina Vrpolje pokušati dogovoriti i 

predložiti drugim ovlaštenim institucijama prijedlog i plan sanacije u suradnji sa koncesionarom.  

 

4. PRAĆENJE IZVRŠENJA PODUZETIH MJERA PREDVIĐENIH PLANOM 

GOSPODARENJA OTPADOM 

Općinski načelnik je dužan jednom godišnje, do 30. travnja tekuće godine za prethodnu 

godinu, podnijeti izvješće Općinskom vijeću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine 

Vrpolje, a poglavito o izvršenju i provedbi obveza propisanih mjera gospodarenja otpadom 

utvrđenih ovim planom. 

Ovaj Plan gospodarenja otpadom stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

TOČKA 5. Prijedlog Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone na 

području Općine Vrpolje 

 

 Tomislav Šimundić: Zamoljavam načelnicu da pojasni sve vezano uz Odluku o 

vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone na području Općine Vrpolje. 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Prijedlog Odluke o vrijednostima jediničnih 

iznosa za položajne zone gdje u I zonu spadaju ulice sa izgrađenom infrastrukturom, druga 

zona su ulice gdje nije u potpunosti izgrađena komunalna infrastruktura i treća zona su 

gospodarske zone. Npr. za zgradu do 400, 500m2 platila bi se kazna oko 2.000,00 kuna po 

ovoj našoj Odluci. Ako se vlasnici nelegalno izgrađenih objekata ne jave u općinu ili 

županijski ured za građenje do 31. 12. 2011. godine platiti će veću kaznu nego kako stoji u 

ovoj Odluci. Mi ćemo obavijestiti građanstvo putem plakata, odnosno javnog poziva koje su 

im obveze. Uglavnom do 31. 12. 2012. građani trebaju podnijeti zahtjeve u Slav. Brodu – 

Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje za legalizaciju nezakonito izgrađenih 

zgrada. Osim navedene naknade, obveza je platiti i vodni doprinos i kom. doprinos, ali će 

navedene izdatke biti moguće platiti u puno više rata. 

 Ova Odluka se mora donijeti do 15. 10. 2011. godine. 



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

je donijelo slijedeću 

 

O D L U K U 

o vrijednostima jediničnih iznosa 

za položajne zone na području Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje ovom Odlukom određuje vrijednosti jediničnih iznosa 

naknade (NP) za položajne zone na području Općine Vrpolje utvrđene člankom 6. Odluke o 

komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/08.), za 

potrebe obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. 

 

Članak 2. 

 Vrijednost jediničnog iznosa naknade (NP) za položajne zone na području Općine 

Vrpolje određuje se u kunama sukladno članku 5. stavak 2. Uredbe i to: 

 

I. (PRVA)      ZONA = 21,00 kuna 

II. (DRUGA)   ZONA = 14,00 kuna 

III. (TREĆA)    ZONA =   3,00 kuna 

 

Članak 3. 

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

Brodsko-posavske županije“. 

 

TOČKA 6. Prijedlog Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito 

izgrađenim zgradama na području Općine Vrpolje 

 

 Tomislav Šimundić: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenim zgradama. 

 Ankica Zmaić: Temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

Općina Vrpolje je dužna donijeti Odluku o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito 

izgrađenim zgradama što je navedeno kako vidite i u samoj Odluci. 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga po ovoj točki jednoglasno je donesena 

slijedeća 

O D L U K U 

o broju etaža koje se mogu ozakoniti  

na nezakonito izgrađenim zgradama 

na području Općine Vrpolje 

 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje ovom Odlukom određuje broj etaža koje su 

nezakonito izgrađene, a mogu se ozakoniti u postupku provođenja Zakona o postupanju s 

nezakonito izgrađenim zgradama. 

Članak 2. 

 Na nezakonito izgrađenim zgradama koje su izgrađene protivno Prostornom planu 

uređenja općine Vrpolje (PPUO) a nalaze se unutar ili izvan građevinskog područja, osim 

dvije etaže od kojih je druga potkrovlje, može se ozakoniti još jedna etaža. 

 



Članak 3. 

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

Brodsko-posavske županije“. 

 

TOČKA 7.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne 

nabave radova za izgradnju športsko školskog igrališta za potrebe PŠ 

 Čajkovci u Čajkovcima 

 

 Ankica Zmaić: Obzirom da sam već spominjala da sam bila kod Župana vezano za 

projekte na Općini Vrpolje, potrebno je donijeti i ovu Odluku kako bi pokrenuli postupak 

javne nabave. Županija je obećala sufinancirati navedeni projekat sa 80% iznosa i ja sam to 

prihvatila, jer stvarno je neophodno riješiti malonogometno igralište u Čajkovcima. 

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

je prihvatilo da općinska načelnica donese Odluku o početku postupka javne nabave radova za 

izgradnju športsko školskog igrališta za potrebe PŠ Čajkovci u Čajkovcima kako slijedi:  

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti za pokretanje 

postupka javne nabave za izgradnju 

športsko školskog igrališta za potrebe PŠ Čajkovci  

u Čajkovcima 

 

Članak 1. 

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje daje suglasnost za pokretanje postupka javne nabave za 

izgradnju športsko školskog igrališta za potrebe PŠ Čajkovci za čega će sredstva biti 

osigurana u Proračunu Općine Vrpolje za 2011. godinu i određena Planom nabave Općine 

Vrpolje za 2011. godinu. 

 

Članak 2. 

 Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi Odluku o početku postupka donosi 

Općinska načelnica Općine Vrpolje, koja se na temelju provedenog postupka javne nabave 

ovlašćuje za sklapanje i potpisivanje ugovora o izgradnji športsko školskog igrališta za 

potrebe PŠ Čajkovci. 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Općine 

Vrpolje. 

 

TOČKA 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za 

prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine 

Vrpolje za k.o. Stari Perkovci za k.č.br. 2024 

 

 Ankica Zmaić: Na 7. sjednici Općinsko vijeće dalo je suglasnost na Odluku prodaji 

poljop. zemljišta za k.o. Stari Perkovci, međutim 9. 05. 2011. godine stigao je prigovor od 

strane Janje Birtić za k.č.br. 2024, a koju je u prodaji dobio Stjepan Mikić odnosno na 

natječaju. Stjepan Mikić sada ne želi tu česticu kupiti kako nebi poremetio međususjedne 

odnose a i ŽDO neće dati pozitivno mišljenje na istu k.č., tako da Županijsko državno 

odvjetništvo predlaže da Općinsko vijeće donese Odluku da se ova čestica izuzme iz Odluke. 

 Dražen Maršić: Naznam kada je Mikić odustao od te čestice, zašto to nije napravio 

kad je dolazio dati izjavu, nego sada. 



 Ankica Zmaić: Drugog izlaza sada nema već je najjednostavnije da Mikić odustane 

što i je u suglasnosti sa ŽDO, a dalje će se za istu k.č. voditi pojedinačno zemljišno knjižni 

ispravni postupak. 

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

jednoglasno je prihvatilo da se donese Izmjena Odluke, odnosno da se izuzme k.č.br. 2024 iz 

Odluke. 

 

TOČKA 9. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja prigovora Davora Mikić vl. 

obrta iz Starih Perkovaca vezano za suglasnost Odluke o izboru 

najpovoljnijih ponuda za prodaju poljop. zemljišta u vlasništvu države na 

području Općine Vrpolje u k.o. Stari Perkovci 

 

 Kako su točke 9, 10, 11 i 12 vezane jedna uz drugu predlažem da ih ujedinimo sa 

jedinstvenim zaključkom, što je Općinsko vijeće i usvojilo 

 

TOČKA 10. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja prigovora Zdravka Kolak, vl. 

obrta Agrocom, Dragotin vezano za suglasnost Odluke o izboru 

najpovoljnijih ponuda za prodaju poljop. zemljišta u vlasništvu države na 

području Općine Vrpolje u k.o. Stari Perkovci 

 

TOČKA 11. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja dopisa Josipa Zmaić iz Starih 

Perkovaca vezano za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

na području Općine Vrpolje za k.o. Stari Perkovci 

 

TOČKA 12. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja dopisa Tomislava Zmaić iz 

Starih Perkovaca vezano za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH na području Općine Vrpolje za k.o. Stari Perkovci 

 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili preslike prigovora Davora Mikić, Zdravka 

Kolak, Josipa Zmaić i Andrije Zmaić, a vezano za čestice 36. i 37. koje su bile na javnom 

natječaju za prodaju poljop. zemljišta u k.o. Stari Perkovci. Ministarstvo poljoprivrede nije 

dalo svoju suglasnost za navedene čestice, ali bez obrazloženja, pa je moj prijedlog da se 

napravi zaključak i pošalje u Ministarstvo da obrazlože ne davanje suglasnosti, odnosno da 

preispitaju ponovo Odluku i da navedu konkretne razloge ne davanja suglasnosti. Sve 

prigovore dostaviti u Ministarstvo pa neka oni odluče. 

 

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

Vrpolje jednoglasno je donijelo slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje razmotrilo je Suglasnost Ministarstva poljoprivrede, 

ribarstva i ruralnog razvoja Klasa: 320-02/11-01/1058, Urbroj: 525-09-2-0378/11-3 od 2. 

lipnja 2011. godine na Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu države na području Općine Vrpolje u k.o. Stari Perkovci koja je dana 

osima za k.č.br. 36 i 37 obje u k.o. Stari Perkovci, te prigovore ponuditelja: 

 

1. Autoprijevoznik Davor Mikić, Stari Perkovci, Kolodvorska 59 

2. Zdravko Kolak, vl. obrta Agrocom, Dragotin, Glavna 35 



3. Josip Zmaić, Stari Perkovci, F. i J. Zmaića 6 

4. Tomislav Zmaić, Stari Perkovci, S. Radića 22 

 

Članak 2. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje zaključilo je da se svi prigovori od navedenih 

ponuditelja upute Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na razmatranje i da 

se o njima zatraži mišljenje nadležnog Ministarstva kao i o razlozima uskraćivanja 

Suglasnosti za k.č.br. 36 i 37 u k.o. Stari Perkovci. 

 

Članak 3. 

 Nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 

Općinsko vijeće općine Vrpolje u svezi naprijed navedenog donijet će konačnu Odluku. 

 

Članak 4. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na Oglasnoj ploči 

Općine Vrpolje. 

 

TOČKA 13.  Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Pisma namjere „Energije iz 

prirode“ Sikirevci 

 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili pismo namjere „Energija iz prirode“ 

Sikirevci, gosp. Lovrić  je bio u posjeti i u Općini sa ponudbenim pismom namjere oko 

projekta sunčane elektrane, odnosno priprema i izrade projektne dokumentacije za izradu 

sunčane elektrane. Rekao je da je naš predsjednik Vijeća upoznat oko ovakvog projekta da su 

zajedno bili na nekoj prezentaciji, radionici i da je ovakav projekt od interesa za lokalne 

jedinice poglavito što u konačnici donosi dobit, a to je prihod u Proračun. Da bi se ovaj 

projekt mogao realizirati moraš imati kvalitetno i odgovarajuće krovište gdje bi se to 

postavilo. Nešto više oko strukovnog dijela može nas upoznati Tomislav. Mene što je 

osnovno zanimalo, a to je koliki je to trošak za Općinu, a što je ustvari dobit ili korist. Kod 

nas u općinskom vlasništvu zgrade  koje imaju kvalitetan krov su Zgrada Općine gdje bi se 

mogla postaviti sunčana elektrana do 20kW, zatim Ambulanta u Perkovcima 10 kW gdje će u 

blizini biti i novo Vatrogasno spremište i možda Stadion u Perkovcima do 30 kW i za objekte 

moraš imati građevinsku dozvolu što posjedujemo. Trošak Općine je izrada projektne 

dokumentacije koju bi radili oni i to 10,20 kW iznos je oko 27.000,00 kuna sa PDV-om, a 

elektrana od 30 kW za projekte iznosi oko 35.000,00 kuna sa PDV-om. Dobit danas, sutra ili 

korist je prodaja el. energije gdje bi za elektranu od 10kW godišnji prihod bio oko 40.000,00 

kuna, za 20kW oko 80.000,00 kuna, a za 30 kw oko 100.000,00 kuna. U Čajkovcima nemamo 

baš prikladni objekt u vlasništvu Općine. 

 Tomislav Šimundić: Ima tu složenih stvari i to je sada kod nas u začeću, ali ako ne 

pokušaš i ne reskiraš nema ni nade. Općina se mora kandidirati prema fondovima kad se 

naprave projekti. 

 Dražen Maršić: Tko bi financirao izgradnju, ugradnju? Koliko znam to može biti i na 

zemljištu, pa u Čajkovcima se može tako napraviti. 

 Ankica Zmaić: Općina treba izraditi, odnosno platiti projektnu dokumentaciju, a 

financira se izgradnja iz Euro fondova. 

 Tomislav Šimundić: Kod nas nije baš praksa da se sunčana elektrana stavlja na 

zemlju, nije preporučljivo. Uglavnom još ćemo ja i Lovrić razmotriti situaciju i lokacije kod 

nas. 

 Kako više nije bilo pitanja i rasprave, Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno je 

donijelo slijedeći 



 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju ideje Pisma namjere „Energija iz prirode“ 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje prihvaća ideju vezano za Pismo namjere „Energija iz 

prirode“ Sikirevci za aktivnosti oko provođenja izrade projektne dokumentacije i ishodovanje 

potrebitih dozvola za gradnju sunčanih elektrana na krovištima objekata u vlasništvu Općine 

Vrpolje. 

 

Članak 2. 

 Ovlašćuje se Općinska načelnica i predsjednik Vijeća da sa zastupnikom „Energija iz 

prirode“ utvrde i odrede lokacije objekata na kojima je moguće postaviti sunčanu elektranu i 

za koje se može ishoditi projektna dokumentacija koju će Općina Vrpolje financirati. 

 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

TOČKA 14. Informacija o darovanju nekretnina (nova škola) k.č.br. 578/3 u k.o. 

Čajkovci Osnovnoj školi „Ivan Meštrović“ Vrpolje 

 

 Ankica Zmaić: Obzirom da je Općina darovala zemljište školi u Čajkovcima, 

prilikom izgradnje nove škole u Čajkovcima nije napravljena parcelacija pa su nam na kraju 

darovali i staru i novu školu. Međutim mi smo sada izvršili parcelaciju te ćemo sada regulirati 

to darovanje Ugovorom o darovanju nove škole u vlasništvo Osnovnoj školi „I. Meštrović“ 

Vrpolje. 

 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga po ovoj točki Općinsko vijeće jednoglasno je 

prihvatilo Informaciju o darovanju nekretnina – nova škola k.č.br. 578/3 u k.o. Čajkovci, te je 

suglasno da Načelnica sklopi Ugovor o darovanju 

 

TOČKA 15.  Informacije o provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje 

 

Ankica Zmaić je informirala i upoznala nazočne sa aktivnostima koje su se provodile  

na području općine Vrpolje kako slijedi. 

- objavljena je javna nabava za poslovnu zonu i otvaranje ponuda je 18. 10. 2011. 

godine 

- Crkva Vrpolje – provedena javna nabava, a najpovoljniji je odnosno izabran 

Vukojević-gradnja Sl. Brod za izvođača radova u iznosu od 83.987,16 sa PDV-om 

- U tijeku je dostava ponuda za javnu rasvjetu u Vrpolju, sutra je zadnji dan pa ćemo 

onda vidjeti tko će dostaviti ponude za izradu projektne dokumentacije za Vrpolje 

– II faza 

- Spominjani račun za održavanje javne rasvjete obrt „LUK“ Vrbica smanjen sa 

17.000,00 na 13.000,00 kuna 

- Dimnjačar – u četvrtak će doći na razgovor pa ćemo vidjeti što i kako s njima  

Jelena Turčić: Mislim da bi mogli biti malo kulturniji ti dimnjačari, ne odrade 

posao a novce ubiru 

- prikupljena je sva potrebna dokumentacija za Rodinjak poslovnu zonu 

- ishodili smo projektnu dokumentaciju za Igralište u Čajkovcima – legalizirali smo 



- potpisan je Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša za javnu rasvjetu u Starim 

Perkovcima u iznosu 160.000,00 kuna 

- Potpisni su Ugovori za poljop. zemljište za k.o. Stari Perkovci – prodaja za koje je 

ŽDO dalo pozitivno mišljenje 

- Kružni tok bi trebao krenuti sa izgradnjom ovih dana tako je obećano 

- Uređenje trafostanice u Čajkovcima ispred Crkve – obećano za mjesec dana će biti 

napravljeno  

- Bila san u nadbiskupiji vezano za Crkvu u Čajkovcima za uređenje Crkve unutra. 

Dogovoreno je da se napravi troškovnik za temeljitu rekonstrukciju i uređenje 

- Mrtvačnica St. Perkovci – postavljene su pločice, trenutno se izvode soboslikarski 

radovi i u kontaktu sam za nabavu za odar 

- Igralište u Čajkovcima – Županija je pristala sufinancirati sa 80% iznosa 

- Iz Zagorja je osigurano vatrogasno vozilo za Stare Perkovce – donacija, još treba 

oformiti društvo i početi sa radom 

Željko Kucjenić: Što se tiče same registracije društvo je preregistrirano, štambilj je 

kod mene i ima sva tijela. 

 Joža Biščanić: sjećam se ja toga, dogovoreno je da iz Perkovaca neki dođu u Vrpolje 

na obuku, ali nije ništa bilo od toga vidjet ćemo sada. 

Ankica Zmaić: Javna nabava za javnu rasvjetu je u Starim Perkovcima za Ulicu L. 

Klaića je objavljena i izabran je TEHNO-ELEKTRO Đakovo u iznosu 209.000,00 kuna sa 

PDV-om 

- Sastanak sa predstavnicima Hrvatskih voda Sl. Brod – prisutni su bili: gosp. Orlić, 

gosp. Piha,gosp. Alilović, predsjednici MO iz Starih Perkovaca i Vrpolja  kako bi se radovi 

krenuli izvoditi prema redoslijedu našeg plana za 2011. godinu. 

 

TOČKA 16. R a z l i č i t o. 

 

 Željko Vuković: Zanima me samo kada će biti riješena vrba koju treba porušiti 

 Ankica Zmaić: Razgovarano je sa gosp. Josipom Abramovićem o tome i opet ću 

zatražiti rušenje. 

 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Vrpolje zaključio je sjednicu u 22,00 sata. 

 

 

 

  Zapisničar:          Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić       Tomislav Šimundić 


