
Z A P I S N I K  

 o radu 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 4. studenog 2009. 

godine u prostorijama Općine Vrpolje s početkom u 19,00 sati. 

 

 Sjednici nazočni: Ivan Pralas, Zdravko Karalić, Martina Funarić, Terezija Bogdanović, 

Dražen Maršić, Jelena Turčić, Željko Vuković, Pero Pepić, Željko Kucjenić, Joža Biščanić, 

Drago Marić, Terezija Sočković, Tomislav Šimundić, Zlatka Hrastović,  

 Sjednici nije nazočan: Damir Funarić 

 

 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, Željko Lukačević 

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 

 Sjednicom predsjedava gosp. Ivan Pralas, pozdravlja nazočne i nakon ustanovljenog 

kvoruma predlaže slijedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 4. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,    

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

     financijske izvještaje općine Vrpolje za 2008. godinu, 

 3. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju 

     koncesije na području općine Vrpolje, 

 4. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine 

     Vrpolje 

 5. Prijedlog Odluke o načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa 

     i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na  

     području općine Vrpolje,  

     za 2009. godinu, 

 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 4. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

 Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 4. sjednice Općine Vrpolje 

jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 4. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 

 

TOČKA 2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izviješća o obavljenom uvidu u Proračun 

  i  financijske izvještaje općine Vrpolje za 2008. godinu 

 

 Ivan Pralas zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni sve o donošenju Zaključka o 

usvajanju  Izviješća o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje općine Vrpolje za 

2008.g. 

 



 Ankica Zmaić: Evo prije nego što prijeđemo Izviješće o obavljenom uvidu u 

Proračun, Nada Vam je podijelila ankete o stavovima članova predstavničkih tijela o 

političkim dimenzijama invaliditeta i uključivanja osoba s različitim vrstama oštećenja u 

politički život pa ih popunite i u roku  od 7 dana vratite u Općinu. 

 Temeljem Zakona o Proračunu na Vijeću je da usvoji odnosno ne usvoji Izviješće o 

obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje općine Vrpolje za 2008. godinu. 

Materijale ste dobili pa tko želi može postaviti pitanja, a vidljivo je iz Izviješća da je Općina 

Vrpolje poštivala sve zakone u svezi financijskog poslovanja. 

 

 Obzirom da po ovoj točki rasprave nije bilo, Općinsko vijeće općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeći 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izviješća o obavljenom uvidu  

u Proračun i financijske izvještaje  

općine Vrpolje za 2008. godinu 

 

Članak 1. 

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

financijske izvještaje općine Vrpolje za 2008. godinu koje je obavio 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 komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na  

  temelju  koncesije na području općine Vrpolje 

 

 

 Ivan Pralas zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Odluku o komunalnim 

djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije na području općine Vrpolje 

 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Odluku o komunalnim djelatnostima koje se 

obavljaju na temelju koncesije na području općine Vrpolje . Temeljni razlog  za donošenje 

ove odluke je usklađivanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom 

gospodarstvu i odredbama novog Zakona o koncesijama. Sukladno navedenim zakonskim 

aktima, potrebno je odrediti komunalne djelatnosti koje će se obavljati na temelju koncesije 

na području Općine Vrpolje, davanjem koncesije pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za 

obavljanje određene komunalne djelatnosti. Navedenu Odluku je potrebno donijeti jer je 

istekao ugovor za koncesiju za dimnjačarske poslove, a potreba je donijeti koncesiju za 

dimnjačarstvo što je i slijedeća točka dnevnog reda. 

 Obzirom da po ovoj točki rasprave nije bilo, Općinsko vijeće općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeći 

ODLUKU 

o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju  

na temelju koncesije na području općine Vrpolje 

 

Članak 1. 



      Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se na području općine Vrpolje 

mogu obavljati na temelju koncesije sukladno odredbama Zakona o komunalnom 

gospodarstvu i Zakona o koncesijama. 

 

Članak 2. 

      Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije su: 

 

- opskrba pitkom vodom, 

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, 

- crpenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama, 

- prijevoz putnika u javnom prometu, 

- skupljanje i odvoz komunalnog otpada, 

- odlaganje komunalnog otpada, 

- tržnice na malo, 

- prijevoz pokojnika i, 

- obavljanje dimnjačarskih poslova. 

 

      Osim prava obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, koncesijom se 

može steći pravo izgradnje i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju 

obavljanja tih djelatnosti. 

      Koncesiju daje Općinsko vijeće pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje te 

djelatnosti. 

 

Članak 3. 

      Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje općinski načelnik u „Narodnim 

novinama“. 

      Objavom obavijesti o namjeri davanja koncesije započinje postupak davanja koncesije. 

 

Članak 4. 

      Koncesija se može dati na rok ne dulji od 30 godina.  

      Općinski načelnik i stručno povjerenstvo za koncesiju prilikom izrade dokumentacije za 

nadmetanje određuju rok na koji će se dati pojedina koncesija iz članka 2. ove odluke.  

 

Članak 5. 

      Prije početka postupka davanja koncesije, općinski načelnik je dužan imenovati stručno 

povjerenstvo za koncesiju. 

      Postupak davanja koncesije provodi Stručno povjerenstvo za koncesiju.  

      Stručno  povjerenstvo za koncesiju se sastoji od predsjednika i dva člana.  

      Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su: 

- pomoć davatelju koncesije pri pripremi potrebnih analiza i/ili studija opravdanosti davanja 

koncesije, pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za 

ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude, 

-  otvaranje, pregled i ocjena pristiglih ponuda, 

- utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili 

prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, i obrazloženje tih prijedloga, 

- obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije. 

      Stručno povjerenstvo za koncesije o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi 

povjerenstva. 

 

 



Članak 6. 

      Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće. 

      Kriteriji na kojima davatelj koncesije temelji odabir najpovoljnije ponude: 

1. U slučaju ekonomski najpovoljnije ponude: 

    –  kvaliteta usluge (ugled ponuditelja, jamstva), 

    – sposobnosti ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za 

kvalitetno ostvarivanje koncesije i drugih kriterija propisanih Zakonom o koncesijama ili 

2. najviša ponuđena naknada za koncesiju. 

      Ovisno o ciljevima koji se žele postići, općinski načelnik i stručno povjerenstvo za 

koncesiju odlučuju koje će kriterije primijeniti, a dokumentacijom za nadmetanje mogu 

utvrditi i dodatne uvjete i mjerila kao kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja. 

 

Članak 7. 

      Ugovor o koncesiji na temelju odluke Općinskog vijeća zaključuje općinski načelnik. 

 

Članak 8. 

      Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje 

se mogu obavljati na temelju koncesije u općini Vrpolje (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije« broj 24/04). 

 

Članak 9. 

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

posavske županije«. 

 

 

TOČKA 4. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine 

      Vrpolje 

 

 Ivan Pralas zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Odluku o obavljanju 

dimnjačarskih poslova na području općine Vrpolje. 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova 

na području Općine Vrpolje i kao što je već prethodno navedeno Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu određeno je da je obavljanje dimnjačarskih poslova komunalna djelatnost, te na 

koji se način ta služba može obavljati na području jedinica lokalne samouprave. Prema novoj 

Odluci sve su mjere postrožene, ali nažalost takvih koji obavljaju ovu djelatnost ima jako 

malo, ali svoju obvezu moramo odraditi. 

 Obzirom da po ovoj točki rasprave nije bilo, Općinsko vijeće općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeću 

O D LU K U 

o obavljanju dimnjačarskih poslova 

na području općine Vrpolje 

 

I OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1. 
      Ovom se Odlukom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara uređuje obavljanje 

dimnjačarskih poslova na području općine Vrpolje (u daljnjem tekstu: Općina).  

      Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na industrijske i druge objekte koji imaju vlastite 

uređaje za čišćenje dimnjaka.  

 



Članak 2. 

      Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se:  

- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,  

- obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,  

- čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,  

- poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja 

zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.  

      Pod dimnjakom, u smislu ove Odluke, smatra se usponski dimovodni kanal, sabirnica 

čađe, priključna cijev uređaja za loženje i drugi dijelovi dimnjaka.  

 

II UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA  

 

Članak 3. 
      Dimnjačarske poslove može obavljati pravna osoba i fizička osoba koja je registrirana za 

obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene osobe koje su stručno osposobljene za obavljanje 

dimnjačarskih poslova.  

 

Članak 4. 
      Dimnjačarske poslove obavlja pravna ili fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji (u 

daljnjem tekstu: Koncesionar).  

      Koncesionar nema pravo ugovarati podkoncesiju.  

 

Članak 5. 
      Pripremne radnje za davanje koncesije, postupak davanja koncesije, potpisivanje ugovora 

o koncesiji i prestanak koncesije provodi se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, 

Zakonu o koncesijama, te općem aktu općine Vrpolje kojim se određuju komunalne 

djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji.  

 

Članak 6. 
      Dimnjačarski poslovi obavljaju se na dimnjačarskim područjima.  

      Dimnjačarska se područja utvrđuju zavisno o broju stambenih, poslovnih i drugih zgrada i 

objekata, broju stanova i poslovnih prostora te o broju i veličini dimnjaka i uređaja za loženje.  

      Područje općine Vrpolje čini jedno dimnjačarsko područje 

 

Članak 7. 
      Koncesionar obavlja dimnjačarske poslove na temelju godišnjeg plana pregleda i čišćenja 

dimnjaka.  

      Koncesionar je dužan plan iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Općini.  

 

Članak 8. 

      Vlasnici ili korisnici zgrada, stanova, poslovnih prostora, objekata i postrojenja (u 

daljnjem tekstu: korisnik usluge) dužni su voditi brigu da se uređaji za loženje i dimnjaci 

redovito čiste i održavaju u ispravnom stanju sukladno pozitivnim propisima.  

 

Članak 9. 
      Korisnik usluge dužan je koncesionaru:  

 

- omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,  

- dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimnjaka, te o sezoni loženja,  

- omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi.  



 

 

 

Članak 10. 
      Korisnik usluge ne smije koncesionaru spriječavati pristup do mjesta za čišćenje i pregled 

dimnjaka i uređaja za loženje niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.  

      Radi ispravnog pregleda i čišćenja dimnjaka pristup do vratašca, priključaka, kape 

dimnjaka i ostalih dijelova dimnjaka mora uvijek biti slobodan.  

      Pri obavljanju dimnjačarskih poslova koncesionar je obvezan voditi brigu o čistoći 

prostorije korisnika usluge. 

  

Članak 11. 
      Ako koncesionar utvrdi da na dimnjaku i/ili uređaju za loženje postoje nedostaci, pismeno 

će o tome obavijestiti korisnika usluge ili upravitelja zgrade i pozvati ih da uklone nedostatke 

u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca.  

      Ako se nedostaci iz stavka 1. ovoga članka ne uklone u utvrđenom roku ili se isti 

nedostatak ponovo utvrdi i pri slijedećem čišćenju i pregledu dimnjaka korisnik koncesije će o 

tome obavijestiti općinu, a ako se radi o uređaju za loženje na plinovito gorivo i distributera 

plina.  

      Ako koncesionar utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine koji 

mogu nastati daljnjom upotrebom dimnjaka i/ili uređaja za loženje, izdati će zabranu 

korištenja dimnjaka i/ili uređaja za loženje u pisanoj formi korisniku usluge, te o tome odmah 

obavijestiti i nadležna tijela.  

 

Članak 12. 
      Koncesionar je dužan za područje na kojem obavlja dimnjačarske poslove voditi 

evidenciju o pregledu i čišćenju dimnjaka, te o izvođenju radova kojima se dimnjak zadržava 

ili vraća u stanje određeno projektom građevine.  

      Evidencija iz stavka 1. ovoga članka se vodi za svaku zgradu posebno u dimnjačarskom 

području, a sadrži:  

 

- oznaku zgrade - ulicu i kućni broj,  

- ime i prezime korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade,  

- oznaku dimnjaka koji se pregledavaju i čiste,  

- datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz,  

- vrstu i datum izvođenja radova na dimnjaku,  

- potpis dimnjačara,  

- potpis korisnika usluge kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih poslova.  

 

Članak 13. 
      Koncesionar je dužan voditi kartoteku dimnjaka koja sadrži kartone dimnjaka.  

      U kartoteku dimnjaka unose se slijedeći podaci:  

 

- oznaka zgrade – ulica i kućni broj,  

- ime i prezime korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade,  

- broj i vrsta dimnjaka,  

- oznaka dimnjaka koji se pregledava i čisti,  

- datum obavljanja dimnjačarskih poslova.  

 

Članak 14. 



      U svrhu održavanja dimnjaka i uređaja za loženje koncesionar obvezno provodi redovite i 

izvanredne preglede i čišćenja.  

 

Članak 15. 
      Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se na način određen projektom 

građevine i pozitivnim propisima, a najmanje jedanput godišnje.  

      Redoviti pregled uključuje najmanje, i to:  

 

- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih 

oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka,  

- tlačnu probu u slučaju sumnje,  

- usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.  

 

      Na način utvrđen u stavku 2. ovoga članka obavlja se i pregled dimnjaka prije prve 

upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi 

dulje od godinu dana.  

      Prigodom pregleda dimnjaka, dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti 

dimnjaka (mehanički i/ili na drugi način).  

 

Članak 16. 
      Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili 

promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva 

dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru.  

 

Članak 17. 
      Pregled i čišćenje uređaja za loženje (peći, etažna ložišta, predtlačni kotlovi za centralna 

grijanja, industrijski izmjenjivači topline i termoenergetski kotlovi) izvodi se sukladno 

pozitivnim propisima i pravilima struke, a u svrhu očuvanja i zaštite okoliša, te provođenja 

zaštite od požara.  

     Pregled i čišćenje uređaja za loženje obavlja se najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i 

češće, ovisno o vrsti i namjeni uređaja za loženje, vrsti goriva i stvarnom vremenu rada 

uređaja za loženje.  

 

III NAPLATA PRUŽENIH USLUGA  

 

Članak 18. 
Koncesionar ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova.  

Naknadu iz stavka 1. ovoga članka korisniku koncesije plaća korisnik usluge.  

 

Članak 19. 

Ugovorom o koncesiji određuje se način utvrđivanja naknade za obavljanje dimnjačarskih 

poslova.  

 

 

IV NADZOR 

 

Članak  20. 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode gospodarski inspektori Državnog inspektorata, 

inspektori zaštite od požara policijskih uprava i komunalno redarstvo, svako u okviru svoje 

nadležnosti propisane posebnim propisom. 



 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 21. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o organizaciji i obavljanju 

dimnjačarskih poslova ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 1/07) 

  

Članak 22. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

 

TOČKA 5. Prijedlog Odluke o načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, 

  zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

  na području općine Vrpolje 

 

 Ivan Pralas zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Odluku o načinu korištenja 

sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH na području općine Vrpolje. 

 Ankica Zmaić: Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji ima 6-7 

Pravilnika jedan od njih je i Pravilnik o načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje 

zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 

Općine Vrpolje, temeljem čega je napravljena i ova Odluka koju Vijeće treba donijeti. 

U Odluci je navedeno za što će se naknade za korištenje poljop. zemljišta utrošiti odnosno za 

koje sve programe. 

 Obzirom da po ovoj točki rasprave nije bilo, Općinsko vijeće općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeću 

O D L U K U 

o načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa 

i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH  

na području Općine Vrpolje 

 

Članak 1.  

 Sredstva koja se ostvare od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH, kao i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

RH na području općine Vrpolje utrošit će se za financiranje programa uređenja zemljišta i 

ruralne infrastrukture za područje Općine Vrpolje kako slijedi: 

 

 1. program katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, 

 2. sređivanje zemljišnih knjiga, 

 3. za podmirenje dijela stvarnih troškova u svezi s provedbom Zakona o  

     poljoprivrednom zemljištu, 

 4. program uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne  

     infrastrukture koja je u funkciji poljoprivredne proizvodnje i akvakulture, te 

     poboljšavanja komunikacijskih veza sela i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i  

                kanalske mreže, 

 5. program uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, 

 6. program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznovrsnosti ekoloških  

     sustava ,   

 7. program sufinanciranja i druge poticajne mjere usmjerene unapređivanju  

     poljoprivredne proizvodnje i akvakulture 



 

Članak 2. 

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

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

      Vrpolje 

 

 Ivan Pralas je dao riječ Ankici Zmaić da informira nazočne o provedenim i 

planiranim aktivnostima u Općini Vrpolje. 

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

na području općine Vrpolje kako slijedi: 

 - kanalizacija – kao što znamo izvođač je «KERAKAMEKS», a radovi su napravljeni 

u dužini od preko 1 km. Trenutno se radovi izvode u Pavićevoj ulici. Jedna privremena 

situacija iznosi 615.000,00 kuna, a Općina ima osiguranih 600.000,00 kuna od Fonda za 

regionalni razvoj. Što se tiče radova neki dan smo imali sastanak u sastavu, predstavnik 

vodovoda, nadzor, izvođač i Općina Vrpolje gdje je rečeno da u slučaju da vremenske 

neprilike zaustave radove, nastavit će se na proljeće. Također želim napomenuti da što se tiče 

Wolfartove ulice biti će zacijevljena jer je uska, a kod igrališta će se napraviti parking. 

Smatram da se i Općinsko vijeće slaže da se ti radovi izvrše. 

 - javna rasvjeta – završeni su radovi na javnoj rasvjeti. Ugovor je potpisan na iznos 

od 1.002.267,21 kuna, a okončana situacija je 925.000,00 kuna, dosada je isplaćeno 

764.000,00 kuna izvođaču. Poslali smo zahtjev za sufinanciranje u Fond gdje će nam biti 

odobrena sredstva kako bi zatvorili financijsku konstrukciju. Sada nam još treba uporabna 

dozvola. Što se tiče naknade za opskrbu elek. energijom za potrošnju javne rasvjete Općina je 

potpisala ugovor s Elektrom Zagreb. 

 - tlačni cjevovod – za navedeno je dobivena Lokacijska dozvola 

 - potpisan je Sporazum sa županijom o sufinanciranju obrane od tuče u iznosu 

6.300,00 kuna 

 - potpisan je Sporazum o uređenju kanalske mreže što su nam izvođači radova 

prethodno rekli da mi s tim nemamo ništa, a onda nam dođe Sporazum na potpis u iznosu oko 

55.000,00 kuna 

 - mrtvačnica St. Perkovci – nastavljeni su radovi, a do sada je uloženo 267.000,00 

kuna. Slijede radovi žbukanja, postavljanje stolarije, voda, struja, kanalizacijski radovi pa 

ćemo za to ići na objavu javnog natječaja 

 - komunalna naknada – ovih dana krenuli smo s opomenama za komunalnu naknadu 

pa je možda netko i među vama dobio opomenu, a nalog je od strane Državne revizije za 

opomene pa ovrhe 

 - kružni tok – u proljeće će se krenuti s radovima na ovom planu, obećano iz Uprave 

Hrvatskih cesta 

 - nogostupi – ovo je bolna točka, gdje sam u razgovorima sa gđom. Mišković dobila 

obećanje da se u proljeće sigurno ide na raspisivanje natječaja i napomenula je da te projekte 

moramo planirati i u 2010. godini 

 Terezija Sočković: Što je sa cestom u St. Perkovcima? 

 Ankica Zmaić: Cesta je u vlasništvu Županisjkih cesta, pa oni trebaju voditi računa o 

tome 

 Jelena Turčić: Što je sa trgovinom u centru, a što sa cestom prema groblju kod 

nadvožnjaka gdje ima i napuštena zemlja tamo 

 Ankica Zmaić: Što se tiče trgovine, poslali su zahtjev za probijanje vrata, mi smo to 

odobrili o njihovom trošku pa čekamo svaki dan otvorenje.  



 - škola Vrpolje je poklonila staru školu u vlasništvo Općine, jer je Općina darovala 

zemljište za novu školu. Trebalo bi jedino poraditi na tome da se ta dokumentacija izradi za 

namjenu kako bi se mogla iznajmiti ili za trgovinu ili ugostiteljstvo ili nešto treće  

 Željko Vuković: Možemo li pomaknuti vrijeme paljenja rasvjete 

 Ankica Zmaić: Paljenje je regulirano, međutim možda je došlo do promjene zbog 

promjene sata, ali ispitati ćemo sve 

 - dječji vrtić – za navedeno je izrađen PGP, sad trebamo ići u izradu projektne 

dokumentacije 

 - crkve – Što se tiče vrpoljačke crkve za ovu godinu završili smo s radovima trebaju 

samo ispostaviti okončanu situaciju,  a u Čajkovcima još nije napravljena okončana situacija. 

Oko ove građevine bilo je malih nedostataka, neki su otklonjeni, a neki će se napraviti. 

 - stadion u St. Perkovcima – kreće se u izradu Lokacijske dozvole, odnosno 

projektne dokumentacije, a PGP je izrađen 

 - groblje Strizivojna – Vrpolje – Neki dan mi je došao dopis odnosno ponuda gđe 

Hanulak iz Strizivojne za otkup zemljišta koje je uz groblje. Ponuda iznosi 260.000,00 kuna 

jer je Općina Strizivojna svojim Prostornim planom to zemljište oko groblja stavila u 

građevinsku zonu pa time i povećala iznos cijene zemljišta. Mi s grobljem imamo stalno 

problema i kamo sreće da je netko nekad prije to odvojio od Strizivojne. Općini Strizivojna 

vjerojatno to odgovara da bude u njihovoj nadležnosti , iako mi imamo koncesionara. U 

razgovorima s načelnikom Strizivojne dogovoreno je da se održi sastanak nakon Svih svetih, 

pa evo sada ćemo to vidjeti. 

 Joža Biščanić: Grozno je koliko je uloženo u mrtvačnicu, a mi nemamo nikakvog 

uvida u to, a Duhović tamo izigrava nekakvog šefa. 

 Ankica Zmaić: Prije tridesetak godina se to možda i moglo odvojiti, ali sada je to vrlo 

nezgodno 

 Željko Vuković: Koliko još vrpoljčana treba umrijeti da se Strizivojna namiri. 

 Ankica Zmaić: Ja predlažem da organiziramo sastanak sa predstavnicima Vijeća iz 

Vrpolja, pa ćemo se dogovoriti zajedno sa predstavnicima Općine Strizivojna 

 Terezija Bogdanović: Mislim da će naše groblje proći kao stanica, jer nikada nije 

sastanak Uprave groblja niti održan gdje sam ja kao neki član 

 Tomislav Šimundić: Svi znamo da je u Upravi groblja troje predstavnika iz Vrpolja, 

Terezija se trudila , Miško baš i nije, ali to svakako treba riješiti i to mi svi iz Vrpolja 

 - ogrjev – podijeljeno je 56.050,00 kuna za ogrjev za 59 korisnika socijalne pomoći 

čiji spisak možete pogledati ukoliko želite 

 - prijevoz učenika – održana je koordinacija načelnika vezano za prijevoz gdje je 

donesena Odluka prema kojoj Općina Vrpolje nije dužna sufinancirati prijevoz učenika kao i 

Županija. Međutim čula sam da je sada karta za Čajkovce poskupila. U petak pred Svi Svete 

su iz Čajkovaca došle predstavnice odnosno majke djece koja putuju u školu i mole za pomoć 

oko smanjenja iznosa karata. U ponedjeljak je bio sastanak s predstavnikom Panturista gdje 

sam dogovorila sufinanciranje u iznosu 5.000,00 kuna mjesečno do kraja godine. Općinsko 

vijeće je jednoglasno podržalo ovo sufinanciranje od strane Općine, kako bi se olakšalo 

roditeljima iz Čajkovaca i Vrpolje, tko putuje autobusom 

 - Dom Čajkovci – bilo je ročište za bivšu trgovinu TOB koju je naslijedio PAN koji 

su se htjeli uknjižiti bespravno. Ne damo svoje i trebamo se i dalje boriti 

 - PPUO – održana je javna rasprava gdje su bili javni predstavnici i što je bilo 

planirano od točkastih izmjena to je i uvršteno u izmjene i dopune PPUO 

 - Zamolba NK «Sloga» - Stigla je zamolba NK Sloge na iznos od 3.300,00 kuna, 

molim Vaše mišljenje? 

 Joža Biščanić: Ma ja smatram da nešto u toj Slogi ne štima, žalosno je što to ja 

moram reći. Treba iznaći rješenje, malo se više angažirati. Mi smo se klali oko Vatrogastva 



što po Zakonu treba dati 5% Proračuna nisam zato da se Sloga ugasi, ali treba riješiti, 

nezdravo je nešto u tom klubu. 

 Ivan Pralas: Za slijedeću godinu treba napraviti pravi Proračun. Ne treba da se zbog 

par tisuća ugasi klub, jer isti problem je sa NK Čajkovcima. 

  Pero Pepić: Ja sam bio u NK «Slogi» dvije godine i poludio sam, veliki su troškovi a 

sponzora nema. 

 Tomislav Šimundić: Bolje ne postojati nego to imati, odnosno tako raditi i plaćati 

igrače u III ŽNL 

 Ivan Pralas: Predlažem da se Vrpolju sada da 3.300,00 kuna, a onda da se vidi dalje 

šta i kako 

 Jelena Turčić: Zašto ne sazvati predsjednike klubova i dogovoriti iznose da ne dolazi 

do probijanja. 

 Ankica Zmaić: Uvijek je to dogovoreno ali dolazi do probijanja zbog sve većih 

potreba, opravdano ili neopravdano 

 Željko Vuković: Predlažem da se da ovaj novac, ali iz velikih dužnika za komunalnu 

naknadu 

 Joža Biščanić: Dali ćemo dobiti kamen za našu ulicu? 

 Ankica Zmaić: To ćemo zajednički riješiti idući tjedan 

 

TOČKA 7. R a z l i č i t o. 

 

 Željko Vuković: Dali Kerakameks treba sanirati tamo gdje je radio? 

 Ankica Zmaić: Sanirati će kad završe sa radovima i sve vratiti u prvobitno stanje. 

 Dražen Maršić: Pričamo o dječjem vrtiću, a dali je sporna zemlja od Milinovića, kako 

je moguće rješavati dozvole a nije riješeno zemljište 

 Ankica Zmaić: Zemljište je riješeno, Općina je vlasnik 1/1. 

 

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

je sjednicu u 21,00 sata. 

 

 

 Zapisničar:      Predsjednik Općinskog vijeća: 

          Nada Funarić          Ivan Pralas 

 

 


