
Z A P I S N I K 

 o radu 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 29. listopada 2013. 

godine u prostorijama općinske uprave s početkom rada u 19,30 sati. 

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

Gregurić, Zvonko Miskrić, Željko Mandarić, Davor Mikić, Željko Vuković, Željko Kucjenić 

Izostanak opravdali: Željka Orešković, Berta Abramović 

Sjednici nisu nazočni: Damir Funarić 

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

načelnice Općine Vrpolje  

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić, pozdravlja 

nazočne  i nakon ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći 

D N E V N I  R E D : 

1. Usvajanje Zapisnika o radu 3. sjednice  Općinskog vijeća općine Vrpolje, 
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne 

građevine na području Općine Vrpolje, 
3. Prijedlog Odluke o davanju poslovnog prostora HP – Hrvatskim poštama d.d. Zagreb na 

besplatno korištenje, 
4. Prijedlog Odluke o davanju poslovnog prostora – ambulante u Starim Perkovcima na 

besplatno korištenje, 
5. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja rada Dječjeg vrtića u Vrpolju, 
6. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 
7. R a z l i č i t o. 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

TOČKA 1.  Usvajanje Zapisnika o radu 3. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 3. sjednice Općinskog vijeća općine 

Vrpolje. 

TOČKA 2.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne  

                   vodne građevine na području Općine Vrpolje  

 Tomislav Šimundić: U materijalima ste dobili Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 

Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Vrpolje pa molim načelnicu 

da pojasni. 

 Ankica Zmaić: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama i Zakonom o financiranju 

vodnoga gospodarstva ukinuta su plaćanja naknade za priključenje na vodne građevine što ide na 



uštrp lokalne samouprave jer je to prihod Općine. Zakon je stupio na snagu 18. svibnja 2013. godine, 

a rok za donošenje Odluke je znači  18.09. 2013. godine . Znate da smo u prethodnom mandatu 

donosili Odluku o priključenju na vodne građevine, te smo 2011. donosili izmjene pa je smanjen iznos 

na 1943,00 kn, međutim sada je ukinut i ovaj prihod. 

               Josip Čivić: Teško je uopće o tome govoriti  kad nemam taj akt iz 2011. godine, da bi mogli 

vidjeti što se to briše. 

               Ankica Zmaić: Ni zastupnici u Saboru ne dobiju kad su izmjene nekog Zakona, akt koji je prije 

donesen, ali stoji da je Odluka donesena i objavljena u Službenom vjesniku br. 17/11. pa se može 

vidjeti putem interneta ili dođete u Općinu Vrpolje pa Vam iskopiramo iz Službenog. 

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

slijedeću 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju 

na komunalne vodne građevine na području Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Vrpolje („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 17/11.) u članku 1 stavku 3. riječi „naknada za priključenje i 

način plaćanja naknade za priključenje“ briše se. 

Članak 2. 

 U članku 9. stavku 2. rečenica: „Kod razdvajanja ne plaća se naknada za priključenje Općini 

Vrpolje“ briše se. 

Članak 3. 

 U članku 13. stavak 3. i stavak 4. brišu se. 

Članak 4. 

 Naziv glave V. „NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE“ iznad članka 18. i članak 18. brišu se. 

Članak 5. 

 Članak 19. briše se. 

Članak 6. 

 Članak 20. briše se. 

Članak 7. 

 Članak 21. briše se. 

 

 



Članak 8. 

 Naziv odjeljka 1. „Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu i 

javnu odvodnju „iznad članka 22. i članak 22. brišu se. 

Članak 9. 

 Članak 23. briše se 

Članak 10. 

 Naziv odjeljka 2. „Način plaćanja naknade za priključenje“ iznad članka 24. i članak 24. brišu 

se. 

Članak 11. 

 Naziv odjeljka 3. „Oslobađanje od plaćanja naknade za priključenje“ iznad članka 25. i članak 

25. brišu se. 

Članak 12. 

 Članak 26. briše se . 

Članak 13. 

 Naziv glave VI „FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE 

BUDUĆIH KORISNIKA“ iznad članka 27. i članak 27. brišu se. 

Članak 14. 

 Naziv glave VII „NADZOR“ iznad članka 28. i članak 28. brišu se. 

Članak 15. 

 Naziv glave VIII „PREKRŠAJNE ODREDBE“ iznad članka 29. i članak 29. brišu se. 

Članak 16. 

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

Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA 3.  Prijedlog Odluke o davanju poslovnog prostora HP – Hrvatskim poštama d.d. Zagreb  

                   na besplatno korištenje 

 Ankica Zmaić: Zakup za poslovni prostor u kojem se nalazi Hrvatska pošta je istekao. Još u 

prvom polugodištu smo dobili dopis u kojem se moli za besplatno korištenje prostora  jer smo mi još 

jedini kojima se plaća najam, pa je stoga ovo i točka dnevnog reda, te Vas molim za mišljenje. Pošta 

znači ostaje jedino znamo da je dostava ukinuta. 

 Pero Pepić: Koliko su oni do sada plaćali? 

 Ankica Zmaić: Plaćali su 1.500,00 kuna mjesečno. 

 Josip Čivić: Mi imamo primjer bivšeg TOB-a kojeg je otkupio PAN, pa su nakon privatizacije 

prigrabili i prostor, pa da se to ne bi dogodilo i s prostorom pošte ukoliko se privatiziraju i nisam 



siguran u to njihovo reorganiziranje. 

               Ankica Zmaić: Ovo se daje Hrvatskim poštama d.d. na korištenje na rok do 5 godina jer je to 

za poslovne prostore u Zakonu tako ako je to pravna osoba u vlasništvu RH.  

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

slijedeću  

O D L U K U 

o davanju poslovnog prostora HP – Hrvatskim poštama d.d. Zagreb 

na besplatno korištenje 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje daje HP – Hrvatskim poštama d.d. Zagreb na besplatno 

korištenje poslovni prostor površine 50m2 koji se nalazi na Trgu dr. Franje Tuđmana 1 u Vrpolju u 

prizemlju  Zgrade Općine Vrpolje na k.č.br. 865/1 koji je u vlasništvu Općine Vrpolje na razdoblje od 

najduže 5 godina. 

                                                                                    Članak 2. 

 HP – Hrvatske pošte d.d. Zagreb pravna je osoba u vlasništvu Republike Hrvatske i u interesu 

je Općine Vrpolje i cilju općeg, gospodarskog i socijalnog napretka građana Općine Vrpolje imati u 

svom mjestu poštanski ured te se istima iz opravdanih razloga i daje poslovni prostor iz članka 1. ove 

Odluke na besplatno korištenje, prostor u kojem poštanski ured niz godina već obavlja svoju 

djelatnost. 

Članak 3. 

 HP – Hrvatske pošte d.d. Zagreb dužne su snositi režijske troškove vezane uz korištenje 

poslovnog prostora (voda, električna energija, plin, komunalna naknada i odvoz komunalnog otpada). 

Članak 4. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje nalaže Općinskoj načelnici da sa HP – Hrvatskim poštama d.d. 

Zagreb sklopi, odnosno zaključi Ugovor o davanju prava korištenja poslovnog prostora bez naknade. 

Članak 5. 

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

posavske županije“. 

TOČKA 4.  Prijedlog Odluke o davanju poslovnog prostora – ambulante u Starim Perkovcima 

                   na besplatno korištenje 

 Ankica Zmaić: Prije, odnosno unazad 15 godina otkako je dr. Vučković zakupio ambulantu 

Vrpolje uzeo  je i pacijente iz Vrpolja i Čajkovaca i nekolicinu Perkovčana, dok su ostali Perkovčani 

ostali na vjetrometini, odnosno pripali smo ambulanti Velika Kopanica. Nakon toga je Općina Vrpolje  

zakupila privatni prostor – privatna kuća za koju je Općina plaćala 1.100,00 kuna mjesečno i doktorica 

Marija Tečer je dolazila 2 puta tjedno u Perkovce, kako nebi  morali ići u Veiku Kopanicu. Unazad 

dvije godine  smo sagradili ambulantu, te sada doktorica svakodnevno dolazi  i predlažem da se 

prostor da na besplatno korištenje, s tim da ona naravno plaća održavanje, režije  itd, jer je 



ambulanta u interesu mještana. 

 Josip Čivić: Neće nam se valjda dogoditi isto što se dogodilo sa Ambulantom Vrpolje što je 

Marko potpisao pa više nismo vlasnici mi već Dom zdravlja. Znači Općina ne plaća struju, paušal itd. 

 Željko Kucjenić: Ukoliko se nešto pokvari tko snosi troškove jer nema nikakav članak o tome? 

 Ankica Zmaić: Pa mi smo vlasnici ambulante, znači vršimo popravke, odnosno sve ovisi kakve 

vrste, a sve troškove struja, voda, plin, telefon, Internet, komunalije plaća zakupnik dr. Marija Tečer i 

Općina ne mora više plaćati najamninu jer je ovo naš objekat. 

 Obzirom da više nije bilo pitanja jednoglasno je donesena slijedeća 

O D L U K U 

o davanju poslovnog prostora – ambulante u 

Starim Perkovcima na besplatno korištenje 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje daje Ordinaciji opće medicine Marija Tečer,dr. med., 

Vladimira Nazora 3, Velika Kopanica na besplatno korištenje poslovni prostor - ambulantu bruto 

površine 100m2 koja se nalazi na Trgu dr. Franje Tuđmana 1 u Starim Perkovcima na k.č.br. 1400 koja 

je u vlasništvu Općine Vrpolje na razdoblje od 10 godina uz mogućnost produženja zbog interesa i 

cilja općeg, gospodarskog i socijalnog napretka građana Općine Vrpolje. 

Članak 2.  

 Poslovni prostor – ambulanta u Starim Perkovcima daje se na besplatno korištenje Ordinaciji 

opće medicine Mariji Tečer,dr.med. Vladimira Nazora 3, Velika Kopanica iz opravdanih razloga zato 

što mještani Starih Perkovaca pripadaju istoj Ordinaciji opće medicine. 

 Navedeni poslovni prostor – ambulanta iz članka 1. ove Odluke daje se na besplatno 

korištenje u svrhu osiguranja primarne zdravstvene zaštite i dostupnosti iste svim mještanima naselja 

Stari Perkovci i to sve u cilju zaštite zdravlja i socijalnog napretka građana Općine Vrpolje. 

Članak 3. 

 Ordinacija opće Medicine Marija Tečer ,dr.med. dužna je snositi sve režijske troškove vezane 

uz korištenje prostora ambulante (voda, električna energija, plin, komunalna naknada, odvoz 

komunalnog otpada i dr.) 

Članak 4. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje nalaže Općinskoj načelnici da sa Ordinacijom opće medicine 

Mariji Tečer,dr.med., Vladimira Nazora 3, Velika Kopanica sklopi, odnosno zaključi ugovor o davanju 

prava korištenja poslovnog prostora – ambulante bez naknade. 

Članak 5. 

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

posavske županije“. 

 



TOČKA 5.   Prijedlog Zaključka povodom razmatranja rada Dječjeg vrtića u Vrpolju 

 Ankica Zmaić: Što se tiče dječjeg vrtića još nije izvršena primopredaja ali što se tiče tehničkog 

pregleda mislim da je sve u redu i uskoro ćemo dobiti i uporabnu dozvolu. Pregovora oko rada vrtića 

je bilo više i sa Đakovom i sa Brodom. Prema razgovorima sa Sl. Brodom jedna grupa od 25 djece, po 

djetetu bi iznosilo 1.500,00 kuna, da kažem oni traže 200.000,00 tisuća kuna godišnje od Općine, s 

tim da 50% plaćaju roditelji , a drugu polovicu snosi Općina. Mišljenja sam da bi trebali ići sa nekim u 

suradnju, jer je malo sredstava u našem Proračunu od koga uzeti ta sredstva,  znate da se to može 

jedino iz poreza, pa Vam dajem na razmišljanje kako riješiti ovaj problem jer sada nam dolazi plan i 

izrada  Proračuna. Pregovori sa privatnim vrtićem  Zvrk iz Đakova je još nekako najpovoljnije za 

Općinu, ali ćemo još razmatrat kako bi bilo najbolje. 

 Pero Pepić: Da li ste razgovarali sa vrtićem iz Đakova što vode časne sestre. 

 Ankica Zmaić: Velečasni Đuro je rekao da oni vjerojatno ne bi se u to upustili, ali to smo još 

razgovarali prije. 

 Pero Pepić: Ja predlažem da se s njima razgovara, ili možda sa vrtićem iz Mikanovaca. 

 Željko Kucjenić: Da li ima interesa djece iz drugih Općina da sufinanciraju djecu sa svoje 

Općine npr. Općina Velika Kopanica, Općina Striziovjna, Donji Andrijevci  itd. 

               Ankica Zmaić: Da bi mogli isfinancirati dječji vrtić jedan od prijedloga je uvođenje prireza 

 Željko Vuković:  Možda bi trebalo prvo razgovarati sa časnim sestrama i „ZVRKOM“ iz Đakova 

              Tomislav Šimundić: Dobro mi danas ne donosimo Odluku ali trebalo bi razmišljati o tome. 

 Obzirom da nije bilo više pitanja i prijedloga jednoglasno je donesen zaključak da svi vijećnici 

razmisle o prijedlogu rada dječjeg vrtića za slijedeću sjednicu. 

TOČKA 6.    Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje 

Ankica Zmaić: Što se tiče dječjeg vrtića o tome smo već pod točkom o dječjem vrtiću do koje je su 

faze stigli radovi. 

 - Što se tiče pješačkih staza za ovu godinu radovi su izvršeni u iznosu 1.080.000,00 kuna, 

900.000,00 kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja, a 180.000,00 kuna iz Općinskog proračuna i 

sutra baš dolazi u Općinu jedan gospodin iz Ministarstva u nadzor izvršenih radova. 

 - Nadalje, u Vrpolju je održana izložba Predraga Gola „Šokci“- 28. 10. 2013.g. 

              - Također je održana smotra postrojbi  Civilne zaštite Općine Vrpolje.  

              - U tijeku je izvršavanje izrade Rješenja za nezakonito izgrađene građevine koje pristižu iz 

Upravnog odjela za graditeljstvo 

              - U određena Ministarstva smo slali Zahtjeve za produženje ugovora npr. EKO-ETNO kuća u 

Vrpolju, zatim  projektna dokumentacija za starački dom što je isto prošlo pa očekujemo poziv za 

potpis Ugovora 

               - Željko Lukačević: Provodili smo javnu nabavu za TOPLOVODE – pristigle su tri ponude, a 

idući tjedan ćemo te ponude detaljno pregledati. 

              - Ankica Zmaić: Sada gdje god se pojavi kakav natječaj mi se javimo i dosta tih projekata nam 

je i odobreno 

              - Željko Lukačević: Osnovan je LAG „Slavonska ravnica“ sa sjedištem u Vrpolju, još nemaju 

ured ali se nadam da će jednoga dana i to biti riješeno. 

              - Ankica Zmaić: Načelnik Policije iz Vrpolja je dolazio zajedno sa pomoćnicom iz policije jer bi 

zgrada policije trebala imati rekonstrukciju , pa postoji mogućnost da policija bude smještena u 



prostorima Općine, naravno oni bi plaćali najam za to i možda bi još nešto ušićarili. 

              - U Čajkovcima je u mrtvačnici riješena struja. 

              - očekujemo radove na Crkvi u Vrpolju i u Čajkovcima 

              - igralište u Čajkovcima rješavamo 

TOČKA 7.   R a z l i č i t o. 

 Zvonko Miskrić: Čajkovčani imaju primjedbe na table za ulaz i izlaz iz sela Čajkovaca – 

odnosno smeđa signalizacija – riješiti to 

              Ankica Zmaić: U planu imamo postavljanje smeđe signalizacije, ali ove oznake naselja ćemo 

ponovno tražiti 

              Zvonko Miskrić: Što je sa rukometnim igralištem i da li će se navoziti zemlja pored pješačkih 

staza? 

             Ankica Zmaić: Rekla sam da se igralište rješava i da moraju sve odraditi kako je po 

troškovniku, pa makar i ponovno asfaltirat, a zemlja pokraj staza to očekujemo jer nećemo platit do 

kraja. 

             Željko Vuković: Evo imam nekoliko pitanja: 1. Groblje – da li se dotaklo kakve teme s kim 

vezano za ovaj problem? 

               Tomislav Šimundić: Vidio sam Matu iz Strizivojne vidjet ćemo se iza Svih Svetih 

               Željko Vuković: 2. Nije riješena rasvjeta kod DVD-a i Ambulante pa bi trebalo riješiti? 

                                            3. Stabla u centru potrebno je također riješiti? 

                                            4. Što se tiče groblja – potrebno je na vrijeme prazniti kante? 

                                            5. Kod Ambulante i kod trgovine BOSO prilikom gradnje pješačkih staza 

ostala je rupa i trebalo bi je sanirati 

                                            6. Što se tiče prijevoza APP-a ne poštuje liniju i ne staje u Vrpolju i 

Čajkovcima, molim da se urgira preko županijske skupštine 

              Ankica Zmaić: Rasvjetu će riješiti Luketić, za stabla i za rupe smo već više puta upozoravali 

Runolist i tražili da se to riješi. 

  Pero Pepić: U Šamačkoj ulici treba riješiti prijelaz sa nove ceste na staru to strašno lupa   

              Ankica Zmaić: Evo Željo neka upozna Hrvatske ceste kao i za stazu preko puta  Općine. 

               Tomislav Gregurić: U Perkovcima ima divlji deponij, molio bih ako se može sanirati makar da 

se shrpi sa bagerom jer se to dosta raširilo 

                Ankica Zmaić: Prošle godine su to trebale napraviti Hrvatske vode ali nažalost nisu 

                Pero Pepić: Što je famoznim investitorom iz Perkovaca za tvornicu? 

                Ankica Zmaić: Tražit ću od njega pismeno očitovanje. 

                Željko  Vuković: vidim da se uređuju kanali pa me zanima tko ih uređuje? 

                Ankica Zmaić: kanale uređuju Hrvatske vode i Brodska posavina prema planu održavanja. 

                Željko Mandarić: Da li se može urediti Jerkov sokak, jer ima grana, topola 

                Ankica Zmaić: Željko se obići i slikati 

                Pero Pepić: Imamo problem u Meštrovićevoj ulici, ispred kuće Vinka Maroševića imaju 

topole da li se može tu šta napraviti jer smetaju 

                Ankica Zmaić: Ne možemo to je privatno 

                Željko Mandarić: Što je sa Karašicom – nešto smo nasipali da li ćemo još nasipati 

                Ankica Zmaić: nasipali smo prije, evo i sad nešto zbog staze. 

                Željko Kucjenić: Leniju u Perkovcima za Marčinkovicu trebalo bi riješiti  

                Ankica Zmaić: Sa Runolistom sam već razgovarala. 



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

zaključio je sjednicu u 21, 18 sati. 

 

       Zapisničar:        Predsjednik Općinskog vijeća: 

     Nada Funarić                Tomislav Šimundić 


