
Z A P I S N I K 

o radu 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 28. ožujka 2014. 

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

 

Sjednici nazočni : Tomislav Šimundić, Željko Vuković, Zvonko Miskrić, Pero Pepić, 

Josip Čivić, Tomislav Gregurić, Davor Mikić, Željko Kucjenić, Berta Abramović, Željko 

Mandarić, Željka Orešković, Marko Marić, 

 

Sjednici nisu nazočni: Damir Funarić 

 

Ostali nazočni: Ankica Zmaić, Željko Lukačević 

Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić  i 

nakon ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći 

 

D N E V N I   R E D: 
1. Usvajanje Zapisnika o radu 7. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izviješća Komisije o popisu imovine Općine Vrpolje sa 

stanjem 31. 12. 2013. godine, 

3. Prijedlog Odluke o izvršenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Vrpolje za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine, 

4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izviješća o izvršenju programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2013. godini, 

5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izviješća o izvršenju programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2013. godini, 

6. Prijedlog Zaključaka o usvajanju Izviješća o radu Općinske načelnice Općine Vrpolje 

za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine 

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za ispravak granica katastarskih općina 

između k.o. Vrpolje i k.o. Velika Kopanica, 

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za ispravak granice katastarskih općina 

između k.o. Vrpolje i k.o. Čajkovci, 

9. Prijedlog Odluke o prijenosu prava gradnje tlačnog cjevovoda i crpnih stanica II 

etape sustava javne odvodnje naselja Vrpolje u Općini Vrpolje, 

10. Prijedlog Odluke o prijenosu prava gradnje odvodnje otpadnih voda u naseljima 

Stari Perkovci i Čajkovci na području Općine Vrpolje, 

11. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Pisma namjere za kupnju zemljišta u 

Proizvodno-poslovnoj zoni „Trnjače“ u Starim Perkovcima na području Općine Vrpolje, 

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

13. R a z l i č i t o. 

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 7. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 7. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

 

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 6. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 
 



TOČKA 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izviješća Komisije o popisu imovine Općine 

Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2013. godine 

 

Tomislav Šimundić: Sukladno uredbama u računovodstvu predstavnička tijela moraju 

donijeti Odluku da usvajaju Izvješća o popisu imovine. Komisija u sastavu: Tomislav 

Šimundić, Pero Pepić, te Nada Funarić koja je i izvršila popis inventure, pa ukoliko netko želi 

može doći pregledati inventurne liste, odnosno izvršiti uvid u navedeno.  

  

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

donosi 

 

O D L U K U 

o usvajanju Izviješća Komisije o popisu 

imovine općine Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2013. godine 

 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Izviješće Komisije o izvršenom popisu imovine 

u vlasništvu općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2013. godine. 

 

Članak 2. 

 Komisija je izvršila popis imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i 

obveza općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2013. godine, te sastavila Izviješće, odnosno 

zapisnik o izvršenom popisu imovine koja je iskazana u inventurnim popisnim listama, stanje 

blagajne u blagajničkom izvještaju i žiro računa na dan 31. 12. 2013. godine. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». 

 
TOČKA 3. Prijedlog Odluke o izvršenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Vrpolje za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine 

 

Tomislav Šimundić: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

izvršenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

prosinca 2013.g. 

Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Odluku o izvršenju Godišnjeg obračuna 

Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.g. Kao što znate 

Proračun Općine Vrpolje za 2013. godinu bio je planiran u iznosu 5.313.000,00 kuna. Prihodi 

Proračuna ostvareni su u iznosu 4.556.481 kuna. Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna 

iznosili su 5.040.622 kn. Što se tiče tabelarnog prikaza prvo je prikazana prihodovna strana, a 

onda rashodovna strana, pa evo ukoliko netko ima pitanja izvolite pitati. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeći 

 

GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE VRPOLJE 

za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca  2013. godine 

 

OPĆI DIO 

 



                                                                      I 

 Proračun Općine Vrpolje za 2013. godinu planiran je u iznosu 5.313.000 kn.  

 Prihodi Proračuna općine Vrpolje u razdoblju od 01. 01. – 31.12.2013. ostvareni su u 

iznosu  od 4.556.481 kn. 

      II 

 Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili su 

5.040.622 kn. 

 

      III 

 Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka 

daje manjak prihoda i primitaka. 

 

 Ostvareni prihodi i primici   4.556.481 kn 

 Izvršeni rashodi i izdaci   5.040.622 kn 

 Manjak prihoda i primitaka                              484.141 kn 

 

      IV 

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01. 01. 2013. godine bilo je 71.578,65 kn, a 

na dan 31.12. 2013. godine iznosilo je 335.200,15 kn . 

 

      V 

 Općina Vrpolje nije primala niti davala zajmove u 2013. godini. 

 

                                                  VI  

 Nenaplaćena potraživanja na dan 31.prosinca 2013. godine iznose 1.318.551,80 kn, a 

odnose se na : 

   - potraživanja za poreze                         230.385,37 

 - potraživanja za dane konc. kom. usluge                                        31.000,00 

                 - potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine                          25.960,26 

                 - potraživanja za zakup polj. zemljišta                                           151.746,60 

  - potraživanje za korištenje javne površine                                  11.805,50     

                 - potraživanje za spomeničku rentu                                                     502,82  

                 - potraživanja za komunalni doprinos                                             16.117,68                        

      - potraživanja za komunalnu naknadu                                           584.152,35 

                 - potraživanja za grobno mjesto     5.489,00 

                 - potraživanja za grobnu naknadu                                                         704,50   

   - potraživanja za  prodaju poljop. zemljišta    106.354,68 

                 - potraživanja za  prodaju građ. zemljišta                                       146.271,14 

    - potraživanja za otkup stanova                                       1.061,90 

            __________________________________________________________________ 

                                                                                                                      1.318.551,90 

    

      VII 

 Stanje nepodmirenih obveza na dan 31. prosinca 2013.godine u iznosu od 

1.294.334,90 kn odnosi se na obveze za zaposlene(plaća 12/13) u iznosu od 32.039,16 kn, 

obveze prema dobavljačima u iznosu od 979.493,74 kn. te obveze za neisplaćene štete od 

elementarne nepogode 282.802,00  kn. 

 



POSEBNI DIO 

      VIII 

 Posebni dio godišnjeg izvještaja općine Vrpolje za razdoblje od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2013. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava 

po osobnim i posebnim namjenama. 

 

      IX 

 Godišnji obračun proračuna općine Vrpolje zajedno sa usporednim pregledom 

planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izviješća o izvršenju programa gradnje objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2013. godini 

 

Tomislav Šimundić: U materijalima ste dobili Prijedlog  Zaključka o usvajanju 

Izvješća o izvršenju Programa gradnje pa molim načelnicu da pojasni navedeno. 

 Ankica Zmaić: Kao i svake godine u skladu prema Zakonu o kom. gospodarstvu 

trebali bi usvojiti Izviješće o izvršenju Programa. Prvo smo donosili Program, zatim Izmjene i 

dopune Programa, a evo sada trebamo donijeti i Izviješće, što znači sve ono što je planirano, a 

koliko je izvršeno. Za komunalnu infrastrukturu planirano je bilo 1.715.393,00 kuna, a 

ostvareno je 1.711.556,00 kuna. Ovo Izviješće je u skladu sa Proračunom, znači ostvareni 

rashodi samo evidentirani u Izviješću, opisani poslovi sve što je izvršeno, a bilo planirano. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Vrpolje u 2013. godini 

 

Članak 1. 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture propisani u članku 30. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu na području općine Vrpolje za 2013. godinu planiran je 

u iznosu od 1.715.393,00 kune iz Općinskog proračuna, a ostvaren u iznosu od 1.711.556,00 

kuna iz Općinskog proračuna. 

 

Članak 2. 

 Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako slijedi: 

 

1. Građenje javnih površina 

 

a) Izgradnja pješačkih staza u Vrpolju u Ulici J.B.Jelačića i Ulici S. Radića  

Planirano: 1.111.024,00 kuna 

Ostvareno: 1.111.024,00 kuna 

 

b) Izgradnja pješačkih staza u Čajkovcima na Trgu dr. F. Tuđmana i Ulici 

Hrvatskih branitelja 

Planirano: 37.309,00 kuna 

Ostvareno: 37.309,00 kuna 

 



c) Izgradnja pješačke staze u Starim Perkovcima kod Lovačkog doma  

Planirano: 3.260,00 kuna 

Ostvareno: 3.260,00 kuna 

 

2. Građenje groblja 

 

a) Priključak na elektrifikaciju – struja na Mrtvačnici u Čajkovcima 

 

Planirano:  6.800,00 kuna 

Ostvareno: 6.800,00 kuna 

 

3. Javna rasvjeta 

 

a) Izgradnja javne rasvjete u naselju Stari Perkovci – u Ulici Matije Gupca 

Planirano: 228.000,00 kuna 

Ostvareno: 227.721,00 kune 

 

b) Izrada dijela projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u naselju 

Vrpolje i izgradnja javne rasvjete u Vrpolju u Ulici Z. Knežević 

Planirano: 121.000,00 kuna 

Ostvareno: 120.591,00 kuna 

 

4. Vodoopskrba  

 

a) Produženje vodovodne mreže u Vrpolju u Ulici Hrvatskih branitelja za potrebe 

benzinske pumpe Petrol d.o.o. Zagreb 

Planirano: 29.000,00 kuna 

Ostvareno: 28.463,00 kune 

 

b) Izgradnja vodoopskrbnog spojnog cjevovoda Stari Perkovci – Čajkovci 

Planirano: 92.000,00 kuna 

Ostvareno: 90.344,00 kune 

 

5. Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 

 

a) Izrada dijela projektne dokumentacije – glavni i izvedbeni projekti za odvodnju 

za naselje Čajkovci i Stari Perkovci 

 

Planirano: 87.000,00 kuna 

Ostvareno: 86.044,00 kuna 

 

Članak 3. 

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

 

TOČKA 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izviješća o izvršenju programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2013. godini 

 

Ankica Zmaić: Sukladno Zakonu o kom. gospodarstvu a temeljem članka 28 stavak 

4. Općinsko vijeće dužno je donijeti navedeni Zaključak. Ovdje je navedeno sve što je 

planirano u 2013.g. i koliko je realizirano.  



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

jednoglasno je donijelo slijedeći 

Z A K L J U Č A K 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području  

Općine Vrpolje u 2013. godini 

 

Članak 1. 

 Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Vrpolje za 2013. 

godinu planiran je u iznosu od 552.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu od 546.715,00 kuna. 

 

Članak 2. 

 Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako slijedi: 

 

1. Odvodnja atmosferskih voda 

- pročišćavanje i kopanje kanala i postavljanje cijevi uz nerazvrstane ceste i 

poljske putove na području cijele općine po potrebi i uređenje voda 

 

Planirano: 27.000,00 kuna 

Ostvareno: 26.380,00 kuna 

 

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 

- čišćenje i košnja trave i čišćenje snijega na trgu, pješačkoj zoni, dječjem igralištu, 

ispred zgrade općine i parkovima u Općini Vrpolje 

 

Planirano: 48.000,00 kuna 

Ostvareno: 47.125,00 kuna 

 

3. Održavanje javnih površina 

- nabavka i postavljanje prometnih znakova i uređenje javnih površina i sanacija 

pješačkih staza 

 

Planirano: 7.000,00 kuna 

Ostvareno: 6.740,00 kuna 

 

4. Održavanje nerazvrstanih cesta 

- nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim agregatom i nasipanje poljskih putova na 

području općine Vrpolje 

 

Planirano: 70.000,00 kuna 

Ostvareno: 69.800,00 kuna 

 

 

 

 

5. Održavanje groblja 

- održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz smeća sa groblja u svim naseljima 

 

Planirano: 40.000,00 kuna 



Ostvareno: 39.150,00 kuna 

 

6. Javna rasvjeta 

- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i poboljšanje ulične rasvjete na području 

Općine Vrpolje 

 

Planirano: 45.000,00 kuna 

Ostvareno: 44.320,00 kuna 

  

- troškovi el. energije za javnu rasvjetu na području općine Vrpolje 

 

Planirano: 315.000,00 kuna 

Ostvareno: 313.200,00 kuna 

 

 

Članak 3. 

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

 

 

TOČKA 6. Prijedlog Zaključaka o usvajanju Izviješća o radu Općinske načelnice Općine 

Vrpolje za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine 

 

 Ankica Zmaić: Temeljem odredbi  Statuta Općine Vrpolje podnosim Izviješće za 

srpanj – prosinac 2013. godine. Nadam se da sam iscrpno i opširno opisala sve aktivnosti koje 

smo provodili i realizirali. Znate da Izviješće podnosim dva puta godišnje, a ovo je za drugo 

polugodište  2013. godine. 

 

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

je donijelo slijedeći 

 Z A K L J U Č A K 

 

o usvajanju Izviješća o radu 

Općinskog načelnika Općine Vrpolje za razdoblje  

srpanj - prosinac 2013. godine 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Izvješće o radu Općinske načelnice Općine 

Vrpolje za razdoblje od srpanj - prosinac 2013. godine.  

 

Članak 2. 

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

 

TOČKA 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za ispravak granica katastarskih općina 

između k.o. Vrpolje i k.o. Velika Kopanica 

 

 Ankica Zmaić: Temeljem članka 25 stavak 2. Zakonao područjima županija, gradova 

i općina, a u vezi sa čl. 24. i 26. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina u obvezi smo 

donijeti suglasnost za ispravak granica. Te čestice nisu u vlasništvu Općine već je to zemlja 

državna, a nikada nije nitko iz Vrpolja ni radio tu zemlju koja je u sklopu tabli Općine Velika 

Kopanica. 



 Zvonko Miskrić: Imamo na dijelu kod Čajkovaca sa Divoševcima isti slučaj pa zašto 

to nije odmah riješeno kad i ovo. 

 Ankica Zmaić: Katastar sada želi riješiti ispravak granica između k.o. Velika 

Kopanica i k.o. Vrpolje. 

 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je usvojilo slijedeću 

 

ODLUKU  

o davanju suglasnosti za ispravak  granica katastarskih općina  

između k.o. Vrpolje i k.o. Velika Kopanica  

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se prijedlog Državne geodetske uprave , Područni ured za katastar , Slavonski Brod, 

Klasa: 932-02714-01/2; Urbroj: 541-21/1-14-2 od 07.02.2014.g. i daje se  suglasnost za 

usklađenje , odnosno izmjenu  granice katastarskih općina  između Općine Vrpolje i Općine 

Velika Kopanica i to : 

a) ispravkom granice katastarskih općina  između k.o. Vrpolje i k.o. Velika 

Kopanica , tako što se granice katastarskih općina mijenjaju na slijedeći način: 

1.Dio katastarske općine Vrpolje (MB328952) odnosno k.č. br. 2368 i k.č. br. 2369 k.o. 

Vrpolje pripajaju se katastarskoj općini Velika Kopanica (MB328910) 

2. Dio katastarske općine Velika Kopanica (MB328910), manji dio k.č. br. 5546,5562 i 

5563 pripaja se katastarskoj općini Vrpolje (MB328952) 

tako da novoformirana granica između k.o. Vrpolja i k.o. Velike Kopanice ide po kanalu 

Biđ, a sve kako je predloženo na pregladnoj karti M1:5000 s prijedlogom promjene 

granice katastarskih općina Velika Kopanica i Vrpolje , grafičkoj podlozi gdje je 

katastarski plan priklopljen na ortofoto snimku , koji se nalaze u prilogu ove Odluke i čine 

njen sastavni dio . 

 

b) ispravkom granice naselja između naselja Vrpolje i naselja Velika Kopanica, tako 

što se granice općina mijenjaju na slijedeći način : 

1. Dio Općine Vrpolje , naselje Vrpolje (izvorni id 071161) odnosno k.č. br. 2368 i k.č. 

br. 2369 k.o. Vrpolje pripajaju se Općini Velika Kopanica naselju Velika Kopanica 

(izvorni id 067849). 

2. Dio Općine Velika Kopanica , naselje Velika Kopanica (izvorni id 067849) manji dio 

k.č. br. 5546,5562 i 5563 pripaja se Općini Vrpolje, naselje Vrpolje  (izvorni id 

071161). 

tako da novoformirana granica između naselja Vrpolje i naselja Velike Kopanice ide po 

kanalu Biđ, a sve kako je predloženo  na preglednoj karti M1:5000 s prijedlogom 

promjene granica naselja Velika Kopanica i Vrpolje , koji se nalaze u prilogu ove Odluke 

i čine njen sastavni dio . 

Članak 2.  

 

Ovu Odluku će provesti Državna  geodetska  uprava zajedno sa načelnicom Općine Vrpolje , 

svako u granicama svojih zakonskih ovlaštenja. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave , a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

 



 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Državna geodetska uprava , Područni ured za katastar , Slavonski Brod,dostavila je 

Općini Velika Kopanica i Općini Vrpolje svoj dopis : Klasa: 932-02714-01/2; Urbroj: 541-

21/1-14-2 od 07.02.2014.g. u kojem se navodi: 

- da je utvrđeno neslaganje granica katastarskih općina k.o. Velika Kopanica i k.o. Vrpolje .  

- da se u postupku izlaganja katastarskog operata i zemljišne knjige za k.o. Velika Kopanica 

napravila revizija granica katastarskih općina Velika Kopanica i Vrpolje te je utvrđeno da u 

tijeku snimanja poljoprivrednog zemljišta k.o. Vrpolje i k.o. Velika Kopanica (1958-1965) 

nije izrađen elaborat promjene granice te  nije izvršen pripis i otpis katastarskih čestica  . 

 Kako bi se uredilo ovo stanje potrebno je: 

-Ispraviti  granice katastarskih općina  između k.o. Vrpolje i k.o. Velika Kopanica , tako 

što se granice katastarskih općina mijenjaju na slijedeći način: 

1.Dio katastarske općine Vrpolje (MB328952) odnosno k.č. br. 2368 i k.č. br. 2369 k.o. 

Vrpolje pripajaju se katastarskoj općini Velika Kopanica (MB328910) 

2. Dio katastarske općine Velika Kopanica (MB328910), manji dio k.č. br. 5546,5562 i 

5563 pripaja se katastarskoj općini Vrpolje (MB328952) 

tako da novoformirana granica između k.o. Vrpolja i k.o. Velike Kopanice ide po kanalu 

Biđ, a sve kako je predloženo na pregladnoj karti M1:5000 s prijedlogom promjene 

granice katastarskih općina Velika Kopanica i Vrpolje , grafičkoj podlozi gdje je 

katastarski plan priklopljen na ortofoto snimku , koji se nalaze u prilogu ove Odluke i čine 

njen sastavni dio . 

 

-Ispraviti granice naselja između naselja Vrpolje i naselja Velika Kopanica, tako što se 

granice općina mijenjaju na slijedeći način : 

1.Dio Općine Vrpolje , naselje Vrpolje (izvorni id 071161) odnosno k.č. br. 2368 i k.č. br. 

2369 k.o. Vrpolje pripajaju se naseljau Velika Kopanica (izvorni id 067849). 

2. Dio Općine Velika Kopanica , naselje Velika Kopanica (izvorni id 067849) manji dio 

k.č. br. 5546,5562 i 5563 pripaja se općini Vrpolje, naselje Vrpolje  (izvorni id 071161). 

tako da novoformirana granica između naselja Vrpolje i Velike Kopanice ide po kanalu 

Biđ, a sve kako je predloženo  na preglednoj karti M1:5000 s prijedlogom promjene 

granica naselja Velika Kopanica i Vrpolje , koji se nalaze u prilogu ove Odluke i čine njen 

sastavni dio . 

 

Budući je za promjenu odnosno ispravak granice katastarskih općina potrebna i suglasnost 

Općine Vrpolje , a  uvidom u konkretan prijedlog izmjene i ispravka granica sa potrebnom 

dokumentacijom ( kartama s prijedlogom promjene, grafičkom podlogom , katastarskog 

plana priklopljenog na ortofoto snimku , vidljivo je da se radi o rubnom nenaseljenom 

dijelu katastarske općine Vrpolje , kao i k.o. Velika Kopanica , koji u naravi predstavlja 

katastarske čestice  državnog poljoprivrednog zemljišta , koje prema postojećem stanju ( 

na dijelu gdje se predlaže izmjena ) u naravi dijeli  kanal Biđ  ,  zaključeno je da je 

prijedlog opravdan . 

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci. 
 

 

 

 

 



TOČKA 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za ispravak granice katastarskih općina 

između k.o. Vrpolje i k.o. Čajkovci 

 

 Ankica Zmaić: Ovo je znači isti slučaj kao u prethodnoj točki ali ovdje se radi o 

ispravku granica između k.o. Vrpolje i k.o. Čajkovci. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je donijelo slijedeću 

ODLUKU  

o davanju suglasnosti za ispravak  granice katastarskih općina  

između k.o. Vrpolje i k.o. Čajkovci   

 

Članak 1. 

Prihvaća se prijedlog Državne geodetske uprave , Područni ured za katastar , Slavonski Brod, 

Klasa: 932-02/14-01/2; Urbroj: 541-21/1-14-3 od 07.02.2014.g. i daje se  suglasnost za 

ispravak  granice katastarskih općina  između k.o. Vrpolje i k.o. Čajkovci  i to : 

Ispravkom granice katastarskih općina  između k.o. Vrpolje i k.o. Čajkovci  , tako što se 

mijenjaju granice između ovih katastarskih općina na način da se Dio katastarske općine 

Vrpolje (MB328952) odnosno dio  k.č. br. 2368 k.o. Vrpolje pripaja se katastarskoj općini 

Čajkovci  (MB328227) 

         Novoformirana granica između k.o. Vrpolja i Čajkovaca ide po kanalu Biđ, a sve kako 

je predloženo na preglednoj karti M1:5000 s prijedlogom promjene granice katastarskih 

općina Čajkovci  i Vrpolje , grafičkoj podlozi gdje je katastarski plan priklopljen na ortofoto 

snimku , koji se nalaze u prilogu ove Odluke i čine njen sastavni dio . 

 

Članak 2. 

Ovu Odluku će provesti Državna  geodetska  uprava zajedno sa načelnicom Općine Vrpolje , 

svako u granicama svojih zakonskih ovlaštenja. 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave , a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

O b r a z l o ž e n j e 

Državna geodetska uprava , Područni ured za katastar , Slavonski Brod,dostavila je 

Općini Vrpolje svoj dopis : Klasa: 932-02/14-01/2; Urbroj: 541-21/1-14-3 od 07.02.2014.g. u 

kojem se navodi: 

- da se u postupku izlaganja katastarskog operata i zemljišne knjige za k.o. Velika 

Kopanica napravila revizija granica katastarskih općina Vrpolje i Čajkovci , te je 

utvrđeno da u tijeku snimanja poljoprivrednog zemljišta k.o. Vrpolja (1958-1965) nije 

izrađen elaborat promjene granice te  nije izvršen pripis i otpis katastarskih čestica  . 

Kako bi se granica uskladila potrebno je Ispraviti granicu katastarskih općina  

između k.o. Vrpolje i k.o. Čajkovci na način da se dio katastarske općine Vrpolje 

(MB328952) odnosno dio  k.č. br. 2368 k.o. Vrpolje pripaja se katastarskoj općini 

Čajkovci  (MB328227) 

         Novoformirana granica između k.o. Vrpolja i k.o. Čajkovaca ide po kanalu Biđ, a sve 

kako je predloženo na preglednoj karti M1:5000 s prijedlogom promjene granice katastarskih 

općina Čajkovci  i Vrpolje , grafičkoj podlozi gdje je katastarski plan priklopljen na ortofoto 

snimku , koji se nalaze u prilogu ove Odluke i čine njen sastavni dio . 

 

Odlukom ravnatelja Državne geodetske uprave mijenja se granica katastarskih općina , s tim 

što je uz  dokumentaciju (preglednu kartu, prijedlog promjene granice  katastarskih općina 



Čajkovci  i Vrpolje , grafičku podlogu , katastarski plan priklopljen na ortofoto snimku ) 

potrebna i suglasnost Općine Vrpolje. 

 

Uvidom u konkretan prijedlog Državne geodetske uprave , Područni ured za katastar , 

Slavonski Brod: Klasa: 932-02/14-01/2; Urbroj: 541-21/1-14-3 od 07.02.2014.g i priloženu  

dokumentaciju ,  zaključeno je da je prijedlog opravdan . 

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci. 

 

TOČKA 9.      Prijedlog Odluke o prijenosu prava gradnje tlačnog cjevovoda i crpnih stanica  

                        II etape sustava javne odvodnje naselja Vrpolje u Općini Vrpolje 
 

 Ankica Zmaić: Već sam na predzadnjoj sjednici spominjala da smo ušli u Plan od 

24.000.000,00 kuna za odvodnju i pročistać, a obzirom da Općina pripada uslužnom području 

Vodovodu Sl.Brod potrebno je donijeti ovu Odluku kako bi oni mogli krenuti u raspisivanje 

natječaja. Općina je ishodila građevinsku dozvolu koja će sada promijeniti naziv investitora. 

 Josip Čivić: Znači mi nismo mogli ni birati kome ćemo prenijeti pravo gradnje. 

 Ankica Zmaić: Mi pripadamo Vodovodu Sl.Brod pa im trebamo prenijeti pravo 

gradnje, a tu Uredbu je donijela Vlada RH. 

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

je donijelo slijedeću 

O D L U K U 

o prijenosu prava gradnje tlačnog cjevovoda  

i crpnih stanica II etape sustava javne odvodnje 

naselja Vrpolje u Općini Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine Vrpolje i Općina Vrpolje kao Investitor 

gradnje tlačnog cjevovoda i crpnih stanica II etape sustava javne odvodnje naselja Vrpolje u 

Općini Vrpolje na zemljištu k.č.br. 1181, 1172/1, 1588, 1589, 1671, 2169/1, 1873/1, 2168, 

2485, 2503, 2487, 2488, 2510, 2513, 2519 i 2528 sve u k.o. Vrpolje prenosi svoje pravo 

gradnje na VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod, N. Zrinskog 25, OIB 80535169523, MB 

3070301 (u daljnjem tekstu: Novi investitor). 

Članak 2.  

 Novi investitor dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja ove Odluke 

zatražiti izmjenu Potvrde glavnog projekta Klasa: 361-08/10-02/09, Urbroj: 2178/1-15-10-17 

od 21. prosinca 2010. godine  i Rješenja o produžavanju važenja Potvrde glavnog projekta, 

Klasa: UP/I-361-08/12-02/15, Urbroj: 2178/1-15-12-02 od 17. prosinca 2012. godine, a sve 

izdano od Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, 

zbog promjene imena, odnosno tvrtke investitora. 

Članak 3. 

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

Brodsko-posavske županije“. 

 
TOČKA  10. Prijedlog Odluke o prijenosu prava gradnje odvodnje otpadnih voda u naseljima 

Stari Perkovci i Čajkovci na području Općine Vrpolje 

 

 Ankica Zmaić: Kod ove točke odvodnja otpadnih voda odnosi se za prijenos prava gradnje za 

Čajkovce i Stare Perkovce za čega je Općina isto ishodila projektnu dokumentaciju i platila, a da bi se 

išlo u realizaciju moramo prenijeti pravo gradnje na investitora Vodovod d.o.o. Sl. Brod. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo slijedeću 



 

O D L U K U 

o prijenosu prava gradnje odvodnje  

otpadnih voda u naseljima Stari Perkovci i Čajkovci 

na području Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine Vrpolje i Općina Vrpolje kao Investitor 

gradnje odvodnje otpadnih voda u naseljima Stari Perkovci i Čajkovci na području Općine 

Vrpolje na zemljištu k.č.br. 641, 642/1, 654, 1126, 2144, 999/1, 2042/3, 2055/2, 2056/2, 

2057/2, 649/1, 618, 653, 1466, 1418, 983, 955, 1535, 1688/1, 1697, 2003, 1272, 1418, 983, 

955, 1535, 1688/1, 1697, 2003, 1272, 1965, 1355, 2070, 2100/1 i 2101 u k.o. Stari Perkovci, 

naselje Stari Perkovci te k.č.br. 164, 184, 965, 972 i 876 u k. o. Čajkovci, naselje Čajkovci i 

k.č.br. 965 u k.o. Vrpolje prenosi svoje pravo gradnje na VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod, 

N. Zrinskog 25, OIB 80535169523, MB 3070301 (u daljnjem tekstu: Novi investitor). 

Članak 2. 

 Općina Vrpolje je krajem 2013. godine podnijela Upravnom odjelu za graditeljstvo i 

prostorno uređenje BPŽ Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta za gradnju odvodnje 

otpadnih voda u naseljima Stari Perkovci i Čajkovci te ovom Odlukom prenosimo svoja prava 

gradnje na Novog investitora iz članka 1. ove Odluke. 

Članak 3. 

 Novi investitor dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja ove Odluke 

zatražiti izmjenu Potvrde glavnog projekta ili Zahtjeva zbog promjene imena, odnosno tvrtke 

investitora. 

Članak 4. 

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

Brodsko-posavske županije“ 

 

TOČKA 11. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Pisma namjere za kupnju zemljišta u 

Proizvodno-poslovnoj zoni „Trnjače“ u Starim Perkovcima na području Općine 

Vrpolje 

 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili pismo namjere od „RUNOLISTA“ za kupovinu 

zemljišta za gradnju reciklažnog dvorišta, možda ste već i čuli da je bio zainteresiran kupiti farmu, 

međutim ona je ovih dana prodana „AGRONOMU“ . Dakle obzirom nije uspio kupiti farmu sada je 

zainteresiran za kupovinu zemljišta u Trnjačama u Starim Perkovcima u veličini od 6ha. 

 Tomislav Gregurić: Ja znam prije deset godina kad je Runolist trebao doći u Adrovku 

odnosno dovoziti smeće, bilo je problema , mještani su se bunili bio je i sastanak i Jozo je bio na 

sastanku i onda to nije bilo ništa od toga, rečeno je da će koštati 100.000,00 kuna pa me sada zanima 

Kakav je način prodaje, po tržišnoj cijeni ili kako? Znamo da je u Sibinju bila prodaja pa se završilo u 

zatvoru, zato moramo biti spremni za odgovore. 

 Ankica Zmaić: Vi vidite da je to strogo sve po Zakonu treba riješiti, a Europski fondovi to 

financiraju. Mi imamo procjenu porezne uprave iz 2009. godine i znači da mi ne možemo izmišljati 

iznose. 

 Davor Mikić: Ja bi htio pitati što je sa tim Blaževićem i EUROKOMPOSTOM? 

 Ankica Zmaić: Eurokompost ima svoje zemljište na kojem je započeo prošle godine radove, 

ali evo do sada nje više ništa realizirano. Upoznao me a i u medijima je izjavio da ide u nastavak 

izgradnje sa stranim investitorima ove godine. 

 Tomislav Gregurić: Bilo bi dobro da to Joza dođe pojasniti kako bi mogli bolje braniti taj 

projekt, da nebi došlo do problema u Perkovcima, znači trebalo bi organizirati sastanak za pojašnjenje. 

Znači mi imamo procjenu porezne o cijeni zemljišta, a dali mi kao Vijeće možemo donijeti Odluku za 

neki drugi iznos. 



 Željko Mandarić: Jel postoji još neka parcela za te namjene. 

 Ankica Zmaić: Za te namjene i druge imamo Vašarište još, ali je mala površina. 

 Nakon dosta iscrpne rasprave Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je donijelo 

slijedeći  

Zaključak: 

 Prihvaća se pismo namjere, te se zadužuje načelnica za provođenje daljnjih aktivnosti 

oko organiziranja sastanka vijećnika Općinskog vijeća sa Runolistom d.o.o. oko pojašnjenja za 

navedenu investiciju. 

 

TOČKA 12. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine 

Vrpolje 

 

 Tomislav Šimundić: Održan je sastanak sa Strizivojnom, dosta je toga dogovoreno. I jedan i 

drugi načelnik treba donijeti Nacrt Sporazuma korištenja groblja. Također se razgovaralo o 

sufinanciranju dječjeg vrtića – međutim oni kažu da nisu spremni sufinancirati dječji vrtić. 

 Ankica Zmaić: Tražili smo katastar groblja, međutim nismo ga dobili, zatim sam ja tražila da 

nam dostave popis Vrpoljčana koji su platili grobna mjesta odnosno koliki je iznos uplaćen od strane 

Vrpoljčana. 

- Što se tiče Eurokomposta – trebao bi početi sa radom. 

Željka Orešković: Kod njega je problem jer ga ni jedna banka ne želi pratiti, međutim on je 

sada otišao u Nizozemsku i navodno pronašao stranog ulagača, pa će ga možda sada htjeti koja banka 

pratiti.  

Ankica Zmaić: Što se tiče Sušionice, ne znam kome je u interesu da to propada, ali 

zainteresiranih kupaca je bilo. 

- Što se tiče komunalne naknade ista je podijeljena za 2014. godinu 

- Javili smo se na natječaj za pješačke staze pa ćemo vidjeti koliko će nam Ministarstvo 

regionalnog razvoja odobriti sredstava kako bi nastavili sa radovima. 

- U Narodnim Novinama objavili smo natječaj za prijevoz pokojnika i otvaranje ponuda će biti 

22. 04. 2014.g. u 14,00 sati 

- Evo svakodnevno izdajemo Rješenja za legalizaciju i komunalni doprinos. 

Željko Lukačević: Bio sam na sastanku za mjeru IPARD 301 i 303, gdje se mogu koristiti 

sredstva i DVD-ovi 

- zatim sam bio na sastanku LAG-ova, odnosno za povlačenje sredstava iz EU, a krenulo bi se s 

tim 2015. godine 

- Također sam bio na sastanku u CTR- u za povećanje ruralnog razvoja da se dođe na višu 

razinu. U Općini je zanimljiv projekt EKO-ETNO kuće, pa stoji velika šansa za povlaćenje 

sredstava za tu namjenu, a predložio sam i javnu rasvjetu u Čajkovcima. 

- Što se tiče Runolista ovih dana je aktualno čak davanje zemljišta za razne projekte 

Ankica Zmaić: Stigla je Odluka za zakup poljop. zemljišta  u Čajkovcima pa trebamo izraditi 

nacrt ugovora. 

 

TOČKA 13. R a z l i č i t o. 

 

 Željko Vuković: Jel možemo što napraviti za zgradu stare policije i mlin da ne bi došlo do 

urušavanja, ne znam tko je vlasnik mlina. 

 Ankica Zmaić: Vlasnik mlina je „PROMATA“ , a stara policija je u programu Eko-etno kuće. 

 Željko Vuković: Što se tiče groblja Runolist nije praznio kante već su ljudi bacali smeće i 

pored kontejnera, i što je sa košenjem javnih površina da li se njemu plaća, neki pričaju da se ne plaća. 

- Također smatram da što se tiče groblja treba organizirati sastanak ako treba i vijećnici 

i onda to pokušati riješiti, i treba izviditi tko je dao zemljište za groblje? 

- Još molim da se pošalje dopis APP-u zbog linije vožnje? 

- Da li Jureković ima koncesiju na našoj Općini da ga tužim jer mi je gorio dimnjak? 

 



      Ankica Zmaić: Jureković ima koncesiju, a što se tiče Strizivojne što mislite da mi 

pozovemo na sastanak i njihove vijećnike, naći ćemo njihove adrese i poslati im pozive kad 

riješimo nacrt sporazuma. 

 Josip Čivić: Samo bi izrazio svoju digresiju za komunalni doprinos, jer sam i sam 

ovih dana dobio Rješenje gdje sam za 7m2 platio 40,00 kuna po kvadratu, također sam i 

branitelj što nije ispoštovano i mislim da to nije u redu, to je jedna floskula jer ne može iznos 

biti manji od 300,00 kuna. Mislim da se to povodilo za Odlukom Vlade o najmanjem iznosu 

za legalizaciju koja iznosi 500,00 kuna, a ovu odluku smatram da je to nepošteno, to je 

izigravanje one odluke od 2,00 kune i 1 kn. Tu prosperiraju samo oni koji imaju puno 

kvadrata ali svi drugi sa malo kvadrata plaćaju. 

 Ankica Zmaić: Oni koji su nelegalno izgradili objekte koji su manji od 50m2 ne 

plaćaju komunalni doprinos. Vi ste jedini takav slučaj kod koga se dogodilo da je malo 

kubika, a ne kvadrata kako vi navodite ,a iznos ne može biti manji od 300,00 kuna i baš se sve 

pogodilo dana svim objektima imate razlike kubika minimalne za plaćanje. Mi Vama nismo 

dolazili u provjeru a mogli smo već smo vjerovali Vašem projektantu da su građeni objekti 

prije 15. 02. 1968. godine i Vi ste za kuću platili 300,00 kuna.  

 Josip Čivić:  Ja sam kuću kupio i kuća je građena 1971.g. i sva davanja oko 

legalizacije sam uredno platio. 

 Zvonko Miskrić: Dokle je došla legalizacija lovačkih domova 

 Ankica Zmaić: U tijeku je legalizacija domova za Čajkovce i Vrpolje 

 

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

Vrpolje Tomislav Šimundić zaključio je sjednicu u 21,40 sati. 

 

 

  Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić        Tomislav Šimundić 


