
Z A P I S N I K 

o radu 25. sjednice Općinskog vijeća  Općine Vrpolje dana  1. 03. 2016.godine s početkom 

rada u 20,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice. 

Sjednici nazočni: Tomislav Šimundić, Berta Abramović, Željko Vuković, Željko Mandarić, 

Tomislav Gregurić, Željko Kucjenić, Davor Mikić, Pero Pepić, Josip Čivić 

Sjednici nisu nazočni: Marko Marić i Damir Funarić 

 Izostanak opravdali: Željka Orešković i Zvonko Miskrić 

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić i pozdravlja 

nazočne i nakon ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći 

D N E V N I  R E D : 

1.Usvajanje Zapisnika o radu  24. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa 

područja Općine Vrpolje za razdoblje siječanj-svibanj 2016.godine, 

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na 

području Općine Vrpolje za 2015.godinu, 

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u 

vlasništvu Općine Vrpolje za razdoblje 2016.-2021.g. 

5. Prijedlog Odluke o načinu izvještavanja o upravljanju i raspolaganju nekretninama u 

vlasništvu Općine Vrpolje, 

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa financiranja vatrogastva i zaštite od 

požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu, 

7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja 

i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na 

području Brodsko-posavske županije, koji se odnosi na Općinu Vrpolje, 

8. Prijedlog Zaključka o usvajanju analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Vrpolje za 2015.godinu, 

9. Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za suca porotnika za Općinski sud u 

Slavonskom Brodu, 

10. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja prijedloga učinkovitije organizacije 

vatrogastva na području Brodsko-posavske županije, 

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

12. R a z l i č i t o.   

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

TOČKA 1. 1.Usvajanje Zapisnika o radu  24. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

 Tomislav Šimundić: U materijalima ste dobili Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća pa 

ukoliko netko ima primjedbi izvolite pitati. 

 Pero Pepić:  U točki broj 14 u Zaključku je navedeno da su dva člana Općinskog vijeća bila 



suzdržana međutim nisu bila suzdržana već protiv i molim da se napiše tko je bio protiv, znači ja i 

Josip Čivić smo bili protiv pa molim da se to ispravi. 

 Ankica Zmaić: Inače u praksi nije da se u zapisniku piše tko je protiv a tko za, odnosno 

suzdržan imenom  i prezimenom ali ako se to traži neka se napiše. 

 Obzirom da više nije bilo primjedbi Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je donijelo 

sljedeći 

 Zaključak: 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 25. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje. 

TOČKA  2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa 

područja Općine Vrpolje za razdoblje siječanj-svibanj 2016.godine 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Odluku o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika 

srednjih škola za razdoblje siječanj – svibanj 2016. godine.  Takvu Odluku smo već donosili u prošloj 

godini i isplata je išla u mjesecu prosincu a sada bi isplata išla u mjesecu svibnju za sve mjesece i 

naravno nakon prikupljene dokumentacije za svakoga. Sredstva smo planirali Proračunom. 

 Željko Vuković: A što je za mjesec lipanj? 

 Ankica Zmaić: Obzirom da ove godine škola završava otprilike negdje do 10. lipnja naknadu je 

moguće dobiti ukoliko se ide do sredine mjeseca međutim znači škola traje kraće tako da lipanj nije 

uvršten niti planiran u isplatu. 

 Pitanja i prijedloga od strane članova Općinskog vijeća nije bilo te je Općinsko vijeće 

jednoglasno donijelo sljedeću 

O D L U K U 

o sufinanciranju prijevoza redovitih  

učenika srednjih škola sa područja Općine Vrpolje za razdoblje 

siječanj - svibanj 2016.godine 

Članak 1. 

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

troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja Općine Vrpolje za razdoblje od 

siječnja do svibnja  2016.godine, odnosno 2. polugodište školske godine 2015/2016. 

Članak 2. 

 Pod javnim prijevozom redovitih učenika srednjih škola podrazumijeva se prijevoz vlakom od 

mjesta prebivališta učenika do mjesta škole i od mjesta škole do mjesta prebivališta. 

Članak 3. 

 Uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje javnog prijevoza su: 

- prebivalište na području Općine Vrpolje 

- redovito pohađanje srednje škole 



- da na dan podnošenja pisanog zahtjeva ili zamolbe roditelji ili staratelji učenika nemaju 

financijskog duga s bilo koje osnove prema Općini Vrpolje većeg od 200,00 kuna 

- da ne koriste sufinanciranje od 25% sa neke druge osnove propisane zakonskim 

odredbama 

Članak 4. 

 Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke ostvaruju pravo na sufinanciranje 

troškova prijevoza vlakom u iznosu 25% cijene mjesečne karte za odgovarajuće relacije na kojima 

koriste usluge prijevoza za razdoblje od siječnja do svibnja 2016.godine. 

Članak 5. 

 Pravo na sufinanciranje prijevoza redovitih učenika ostvaruje se podnošenjem pisane 

zamolbe Općini Vrpolje, općinskoj načelnici uz prilaganje slijedeće dokumentacije: 

- OIB učenika 

- OIB roditelja koji podnosi zamolbu i na čiji račun će se izvršiti uplata 

- Potvrdu srednje škole kojom se potvrđuje da učenik redovito pohađa školu 

- Kopiju iskaznice HŽ-a 

- Kopije mjesečnih karti 

- Preslik IBAN računa roditelja na koji će se izvršiti isplata financijskih sredstava 

Članak 6. 

 Pravo na sufinanciranje prijevoza redovnih učenika srednjih škola ostvaruje se donošenjem 

rješenja o isplati novčane pomoći za pet mjesečnih karti. 

Članak 7. 

 Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Vrpolje za 2016.godinu i 

planirana su Programom socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2016.godinu. 

Članak 8. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje zadužuje Općinsku načelnicu za izvršenje i provođenje ove 

Odluke. 

Članak 9. 

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

posavske županije“. 

TOČKA  3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na 

području Općine Vrpolje za 2015.godinu 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u 

kojem je navedeno  da smo imali dva ilegalna odlagališta u Starim Perkovcima i Čajkovcima. U Starim 

Perkovcima je odlagalište sanirano od strane Hrvatskih voda dok će se u Čajkovcima sanirati ove 

godine. Zatim u Izvješću su navedeni podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada, provođenje 



nadzora od strane inspekcije zaštite okoliša, rokovi i nositelji izvršenja plana itd. Evo ukoliko netko 

ima nekih pitanja izvolite pitati. 

 Obzirom da pitanja i prijedloga od strane članova Općinskog vijeća nije bilo jednoglasno je 

donesena slijedeća 

O D L U K U 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom na području Općine Vrpolje 

za 2015. godinu 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na 

području Općine Vrpolje za 2015. godinu koje je podnijela Općinska načelnica. 

Članak 2. 

 Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Vrpolje za 2015. godinu 

sastavni je dio ove Odluke. 

Članak 3. 

 Ova Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-Posavske županije“ i dostaviti 

Brodsko-posavskoj županiji, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša. 

TOČKA  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u 

vlasništvu Općine Vrpolje za razdoblje 2016.-2021.g. 

 Ankica  Zmaić: Donošenje ove strategije je upućeno od strane Ureda za reviziju Slavonski 

Brod,  znači njihov prijedlog za njeno donošenje. U materijalima ste dobili Prijedlog Odluke i 

Strategiju i detaljno je to pojašnjeno sve vezano za upravljanje i raspolaganje nekretinama. Strategija 

se donosi za razdoblje od 2016 – 2021. godine. Ukoliko ima pitanja izvolite pitati. 

 Obzirom nije bilo nikakvih pitanja predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se glasa o ovoj 

Odluci te Općinsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

O D L U K U 

o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja  

nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje za razdoblje 2016.-2021. 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Strategiju upravljanja i raspolaganja nekretninama u 

vlasništvu Općine Vrpolje za razdoblje 2016-2021.godine. 

Članak 2. 

 Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje za razdoblje 

2016.-2021. Godine sastavni je dio ove Odluke. 



Članak 3. 

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

posavske županije“. 

TOČKA  5. Prijedlog Odluke o načinu izvještavanja o upravljanju i raspolaganju nekretninama 

u vlasništvu Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili prijedlog Odluke o načinu izvještavanja o upravljanju i 

raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje. Također je i u nalazu od državne revizije 

navedeno da moramo donijeti Odluku kako informirati javnost o nekretninama. Mi smo i do sada to 

potvrdili putem naših službenih stranica. 

 Pitanja i prijedloga od strane članova Općinskog vijeća nije bilo te je jednoglasno donesena 

sljedeća 

O D L U K U 

o načinu izvještavanja o upravljanju i raspolaganju  

nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom uređuje se način izvještavanja o upravljanju i raspolaganju nekretnina 

u vlasništvu Općine Vrpolje. 

Članak 2. 

 Upoznavanje javnosti o upravljanju i raspolaganju imovinom, odnosno nekretninama 

u vlasništvu Općine Vrpolje provodit će se putem službene Internet stranice Općine Vrpolje – 

www.vrpolje.hr. 

Članak 3. 

 Registar imovine, odnosno nekretnina Općine Vrpolje objavit će se na službenim 

stranicama Općine Vrpolje i pri svakoj promjeni će se ažurirati kako bi javnost bila upoznata 

o cjelovitoj evidenciji nekretnina i podacima koji su podložni češćim promjenama (financijski 

rezultati, prihodi, izdaci, korisnici, trenutna namjena i drugo). 

Članak 4. 

 Izvršni čelnik Općine Vrpolje u obvezi je na svakoj sjednici Općinskog vijeća informirati 

i upoznati vijećnike o svakoj provedenoj ili planiranoj aktivnosti vezanoj za upravljanje i 

raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje. 

 U polugodišnjem izvješću o radu općinskog načelnika izvjestitelj je dužan pismeno 

vijećnicima prezentirati područje nekretnina, odnosno imovine u vidu raspravljanja, 

stjecanja, otuđenja, zakupa, povećane ili umanjene vrijednosti, rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa i sve drugo što se podrazumijeva pod raspolaganjem i upravljanjem nekretnina. 



Članak 5. 

 Interni akti i pojedinačne odluke Općinskog vijeća i Općinskog načelnika vezano uz 

upravljanje i raspolaganje nekretninama objavljuju se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“, na službenim Internet stranicama Općine Vrpolje i na oglasnim pločama 

Općine Vrpolje. 

Članak 6. 

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

Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA    6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa financiranja vatrogastva i zaštite od          

požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu 

 Ankica Zmaić: Na prošloj sjednici smo donijeli Odluku o financiranju vatrogastva i zaštite od 

požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje za 2016.g., međutim Vatrogasna zajednica 

je reagirala na tu Odluku i dostavila dopis da je navedena Odluka nezakonita i nije u skladu sa 

Zakonom o vatrogastvu i da ja kao načelnica ukoliko ne poštujem članak 45. stavak 4. dobiti kaznu od 

5.000,00 do 20.000,00 kuna. Iz tog razloga ja sada predlažem izmjene i dopune Odluke gdje znači 

stoji da smo predvidjeli 100.000,00 kuna za financiranje vatrogastva ali 85.000,00 kuna će se isplatiti 

na račun VZO-a kao redovna sredstva, a  izvanredna sredstva za izvanredne potrebe u iznosu  

15.000,00 kuna. 

 Josip Čivić: Gdje će se uplaćivati tih onda 15.000,00 kuna. Koliko ja znam u Proračunu nisu 

predviđena izvanredna sredstva i ukoliko je tako onda treba donositi rebalans jer je Općinsko vijeće 

glasalo za redovita sredstva u iznosu 100.000,00 kuna. 

 Ankica Zmaić: U Proračunu stoji stavka tekuće donacije iznos 100.000,00 kuna i nisu 

označena kao redovna ili izvanredna i ne mora se donositi nikakav rebalans. 

 Josip Čivić: To je zato da bi se pokazali nekakvi mišići i tko je jači ali za to nema potrebe jer 

vatrogastvo Općine jako dobro funkcionira i sada načelnica unosi razdor koji uopće nije potreban i 

nije mi jasno zašto se to sad radi i ja bi molio da mi se to pojasni. 

 Ankica  Zmaić: Istina je da funkcionira dobro, ali smo na prošloj sjednici rasporedili sredstva 

prema radu i funkcioniranju društva i to samo za 2016.godinu. 

 Josip Čivić: U Zakonu o vatrogastvu stoji da je izdvajanje 5%  najminimalniji iznos znači može i 

više i mi i jesmo dobivali više i sve je funkcioniralo dobro i ne vidim što sad ovo treba kad je dobro 

funkcioniralo. 

 Ankica Zmaić: U Zakonu stoji da se izdvaja 5% sredstava, a ne najminimalnije, ali i stoji da se 

izdvajanje smanjuje za 0,1% ako je proračun veći za milijun kuna ukupne vrijednosti. 

 Josip Čivić: Ako ćemo gledati Zakon o vatrogascima svaki izlazak na intervenciju se plaća a mi 

to nismo nikada tražili znači treba donijeti Pravilnik o financiranju ako ćemo ići tako onda ćemo 

tražiti. 

 Ankica  Zmaić: Mi smo Odluku donijeli odavno, a izlasci se mogu naplatiti ako se želi. 

 Tomislav Gregurić: Ja ću se malo osvrnuti na dopis VZO-a gdje se poziva na članke u kojima 

se navodi da će načelnica biti kažnjena sa 5.000,00 kuna ili više itd. Znači novac nije da nije uplaćen i 

mene osobno to smeta jer ispada da su problem novci. Moj prijedlog je da se ova točka skini s 

dnevnog reda dok se mi raspitamo s našim pravnim službama. Znači ovo pismo nisu tenzije a novci su 



tenzije. Ovo je prijeteće pismo. 

 Ankica Zmaić: Mi VZO-u uopće nismo dostavili Odluku a već smo dobili protestno pismo i ta 

Odluka  nije uopće bila 12. točka dnevnog reda već  14 točka dnevnog reda pa onaj tko je organizirao 

pisanje ovog dopisa nije pisca upoznao o izmjenama dnevnog reda. 

 Željko Kucjenić: Mene samo zanima po čijem nahođenju je donesen ovaj dopis odnosno po 

kojoj osnovi se reagiralo jer nije bila sjednica VZO i predlažem da načelnica pošalje poziv za sastanak 

na kojem bi se raspravljalo o ovom. Nadalje ovdje se navodi da VZO funkcionira a činjenica je da  

uopće ne funkcionira jer nije bila uopće sjednica, možda prošle godine jedna i predlažem da se ovo 

isto skine s dnevnog reda. 

 Željko Lukačević: Prije svega želim se ispričati vezano za prošlu sjednicu na koju se pojavio 

gosp. Lukač koji me ispitivao a ja sam rekao da će sjednica tada biti pa neka ide, međutim on je rekao 

da neće i na kraju je ipak došao na sjednicu. Što se tiče vatrogasaca jer sam i sam vatrogasac smeta 

me što dolazi do ovoga tu i sada se događa neka pogrešna  igra i isto predlažem da se skine s 

dnevnog reda. 

 Ankica Zmaić: Ja predlažem da se ipak ova Odluka donese da ja ne bi slučajno kazneno 

odgovarala obzirom kakav sam ja dopis dobila to mogu sutra očekivati i ja sada postupam po Zakonu 

o vatrogastvu i predlažem izmjenu odluke. 

 Josip Čivić: Vjerojatno jedino ja zastupam interese vatrogastva pa ako zajednici nije u 

interesu da ovo funkcionira bolje, ali sigurno znam da će ovo polučiti u budućnosti dalje 

funkcioniranje, a mi možemo tražiti i izmjene Plana zaštite od požara, pa ikoliko se bude inzistiralo na 

tome moglo bi doći do ozbiljnih problema. 

 Tomislav Gregurić: Da li je taj gospodin predsjednik VZO-a gosp. Novoselović koji je potpisao 

dopis kasnije dolazio da pita nešto vezano za taj dopis? 

 Ankica  Zmaić: Bio je ovdje ali za taj dopis nije ništa pitao niti rekao. Moram još napomenuti 

da gosp. Čivić brka lonce i poklopce iz tog razloga zato što je gosp. Novoseloviću rekao da se ne mora 

predati financijsko godišnje izvješće u Finu za VZO, a ja sam gosp. Novoselovića upozorila da to mora 

predati ili ubuduće nema više VZO. 

 Josip Čivić: Gosp. Novoselović je dobar čovjek i mislim da je bio fer jer Vas je upozorio, a ne 

da Vas je odmah prijavio. 

 Ankica Zmaić: Ja predlažem da Odluka ovakva ide na glasanje. 

 Tomislav Šimundić: Ja predlažem za glasanje ovu Odluku. 

 Josip Čivić: Mi se i dalje držimo toga a obzirom da se ne piše tko je protiv mi smo protiv i 

predlažemo da se 100.000,00 kuna prebaci na VZO. 

 Željko Mandarić: Dobro ajde mi pojasnite  gdje se troše ta sredstva VZO-a, npr. daje se za 

registraciju kamiona , za čega još. Šta radi VZO? Kad se sastajete? 

 Josip Čivić: Općina se upetljala u nešta što nije trebala jer svojom Odlukom okreće Čajkovce i 

Vrpolje protiv Perkovaca. Mi raspoređujemo sredstva po nekom ključu. 

 Željko Kucjenić: Ne znam da li ima uopće smisla više raspravljati gosp. Čivić spominje 

raspodjelu sredstava pa  di su to raspodijelili sredstva po ključu,  valjda kako su htjeli.  Svima jednom 

dođe kraj pa će doći i tim bombarderima koji bombardiraju po vatrogastvu. 

 Tomislav Šimundić:  Dajem na glasanje prijedlog Odluke koju ste dobili u materijalima. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje nakon dosta iscrpne rasprave sa 7 glasova ZA i dva glasa 

protiv (Josip Čivić i Pero Pepić) donijelo je slijedeću 

 



O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Programa financiranja vatrogastva i 

zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu 

Članak 1. 

 U Programu financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz 

Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu koji je Općinsko vijeće donijelo na 24. sjednici 

održanoj 7. siječnja 2016.godine, članak 1. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi: 

1. U Proračunu Općine Vrpolje za vatrogastvo i zaštitu od požara planirana su 

sredstva za tekuće donacije u iznosu 100.000,00 kuna, a raspoređuju se kako 

slijedi: 

- Za financiranje redovne djelatnosti – redovna sredstva u iznosu 85.000,00 

kuna isplatit će se na poslovni račun Vatrogasne zajednice općine Vrpolje – 

VZO 

- Izvanredna sredstva u iznosu 15.000,00 kuna koristit će se za izvanredne 

potrebe vatrogastva i zaštite od požara 

Članak 2. 

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

Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA   7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti 

upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na 

području Brodsko-posavske županije, koji se odnosi na Općinu Vrpolje 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i 

raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne samouprave gdje su navedene preporuke 

kako ustrojiti i voditi registar imovine na način i s podacima propisanim za registar državne imovine. 

Nadalje državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod predlaže donijeti strategiju upravljanja 

imovinom kojom je potrebno odrediti srednjoročne ciljeve i smjernice za upravljanje imovinom te 

godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom. Također predlažu davanje poslovnih prostora u 

zakup te zaključiti ugovore o zakupu u skladu s odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji. Znači 

Državni ure za reviziju je na temelju utvrđenih činjenica ocijenio da je upravljanje i raspolaganje 

nekretninama djelomično učinkovito te su nam dali preporuke kako ih ukloniti, a već smo sada evo 

donosili neke Odluke vezano za preporuke. Očitovala sam se na Nacrt Izvješća i pojasnila da već 

provodimo aktivnosti oko uklanjanja nedostataka. 

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

donijelo sljedeći 

 

 



Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti 

upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne  

i područne (regionalne) samouprave na području Brodsko-posavske županije, 

koji se odnosi na Općinu Vrpolje 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i 

raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području 

Brodsko-posavske županije, koji se odnosi na Općinu Vrpolje obavljene od Državnog ureda za reviziju, 

Područni ured Slavonski Brod. 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

TOČKA   8. Prijedlog Zaključka o usvajanju analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Vrpolje za 2015.godinu 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Analizu stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Vrpolje za 2015.godinu i Zaključak o usvajanju analize stanja sustava civilne zaštite. U analizi 

je sve detaljno opisano koje imamo ugroze odnosno vrste prirodnih katastrofa, pa svaka pojedinačno 

pojašnjeno npr. koliko je bilo požara na području Općine Vrpolje, zatim planski i provedbeni 

dokumenti koji su doneseni, nadalje da li imamo skloništa, koliko imamo DVD-ova, kada smo imali i 

koje inspekcijske nadzore  te na kraju zaključak pa tko želi nešto pitati izvolite. 

 Obzirom da nije bilo rasprave po ovoj točki Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je 

donijelo sljedeći 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Analize stanja 

sustava civilne zaštite na području Općine Vrpolje 

za 2015. godinu 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Analizu stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Vrpolje za 2015. godinu koja je sastavni dio ovog Zaključka. 

Članak 2. 

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

 

 



TOČKA 9. Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za suca porotnika za Općinski sud u 

Slavonskom Brodu  

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili dopis od Županije u kojem nam traže da predložimo 

jednog člana za kandidata za suca porotnika za Općinski sud u Slavonskom Brodu. Do sada je to bio 

Pavo Sočković iz Čajkovaca a moj prijedlog je da to sada bude STANKO ČOLAK iz Starih Perkovaca. 

 Obzirom da više nije bilo predloženih glasalo se za prijedlog gđe. načelnice i to sa 7 glasova 

ZA i dva glasa suzdržana (Pero Pepić i Josip Čivić) Općinsko vijeće je donijelo slijedeći  

Z A K LJ U Č A K 

o prijedlogu kandidata za suca porotnika 

za Općinski sud u Slavonskom Brodu 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje predlaže STANKA ČOLAK   iz STARIH PERKOVACA , 

Kolodvorska 49, OIB 23156958081 za suca porotnika za Općinski sud u Slavonskom Brodu. 

Članak 2. 

 Podaci za predloženog kandidata za suca porotnika biti će dostavljeni Stručnoj Službi 

Županijske skupštine i Župana. 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

TOČKA  10. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja prijedloga učinkovitije organizacije 

vatrogastva na području Brodsko-posavske županije 

 Ankica Zmaić: Vjerojatno su naši predsjednici upoznati sa ovom temom i bili su 
vjerojatno i oni na nekom sastanku gdje je bilo govora o nekakvom programu koji bi se trebao 
donijeti da se mogu povećati sredstva iz države za javne vatrogasne postrojbe, a po programu 
bi Vatrogasna zajednica imala jednog zaposlenog profesionalca koji bi radio za DVD-ove a 
iznos za izdvajanje za Općinu je 14.000,00 kuna godišnje, ali to bi bila plaća za jedna mjesec, 
a ostalih 11 mjeseci bi ga platila javna vatrogasna postrojba Slavonski Brod. Bilo je svakakvih 
pitanja svi načelnici su negodovali oko toga ali mi smo dobili da se raspravi na sjednica 
Općinskog vijeća o tome jer je to bila nekakva ideja glavnih predstavnika javne vatrogasne 
postrojbe Slavonski Brod i VZ Brodsko-posavske županije. 
 Željko Kucjenić: Da li ste vi zapovjedniče znali šta o tome tako se vidi kako se radi 
 Josip Čivić: Bio je zajednički sastanak predsjedništva i zapovjedništva i pričalo se o 
dva projekta o financiranju iz Vatrogasne zajednice RH, pa solucije da se ljudi rasporede po 
VZO da se financiraju na ovaj način znači povlačenjem novca iz EU. Milana Šultera smo 
ovlastili da ne podrži projekt takav zato što mi Županijske zajednice i Grad Zagreb izdvajamo 
jednako novaca, taj projekat da li će biti prihvaćen, to nije načelno prošlo u glasanju u 
Vatrogasnoj zajednici Županije pa će se sazvati načelnici općina da kažu svoje mišljenje. 



 Ankica Zmaić: Nama nitko nije rekao da će ta sredstva biti iz europske unije već da 
će to „možda“ ići iz državnog proračuna. Oni su reli da mi donesemo neke zaključke. 
 Josip Čivić: To su sazivali da Šulter ne ispadne crna ovca pa evo neka bude uključena 
šira javnost iako su i oni bili protiv. 
 Željko Lukačević: Evo i ja kao član vatrogasaca mogu reći izgleda da gledaju kako bi 
se ovdje opet nekoga namagarčilo gdje bi Vatrogasna zajednica dobila sredstva a što se tiče 
plaće isto nema neke logike i osobno sam protiv toga. 

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

Zaključak:  

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje odbija prijedloge o razmatranju učinkovitije 
organizacije vatrogastva na području Brodsko-posavske. 

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

 Ankica Zmaić: Na stol ste dobili sve analitičke kartice za grobno mjesto, grobnu naknadu, 

komunalnu naknadu, komunalni doprinos, najam dvorane, zakup, prodaju, korištenje državnog 

poljoprivrednog zemljišta i popis podijeljenih sredstava za ogrjev. 

 - u petak je provedena ovrha na stadionu u Starim Perkovcima, znate da sam već nekoliko 

puta spominjala o navedenoj ovrsi i ročištima na koje sam išla, evo to je sada provedeno i odneseno 

je sve što je bilo na popisu i konačno se to završilo. Bit je da smo uspjeli u ovom postupku 95%. 

 - na prošloj sjednici smo donijeli odluku o najpovoljnijem ponuditelji za nerazvrstane ceste i 

nakon dostavljanja Odluke ponuditeljima pristigla nam je tužba od strane „LASIĆ – GRADNJE“  vl. 

Darka Lasić Slobodnica te smo Upravnom sudu Osijek dostavili svu dokumentaciju u originalu i još dva 

primjerka 

 - dobili smo poziv za humanitarni koncert za Maria Bogdanović koji će se održati 13. 03. 2016. 

dolje u sali za koju nam je zatraženo sufinanciranje te ćemo maksimalno pomoći financijski 

               - započeli smo građenje eko-etno kuće odnosno kolnog ulaza 

               - saniran je divlji deponij u Starim Perkovcima kako sam već spomenula pod jednom od 

točaka – radove su izvodili Hrvatske vode 

               - raspisan je natječaj za Dom Čajkovci za uređenje, pa svakodnevno dolaze ponuđači na 

pregled 

               - legalizirali smo DVD Vrpolje i predali dokumentaciju DVD-u 

               - svakodnevno dobivamo zemljišno knjižna rješenja  o nerazvrstanim cestama iz katastra i 

gruntovnice 

               - donesen je Zaključak o zapovjedniku DVD Čajkovci 

               - radimo na energetskim certifikatima za sve sportske objekte u Općini 

              Željko Lukačević: Nadovezati ću se vezano za natječaj za Čajkovce gdje ponuđači uočavaju 

nekakve nedostatke to će se ispraviti. Javno otvaranje ponuda će biti 25. ožujka 2016.g. Evo moram 

napomenuti da imamo jednu novinu kod javne nabave da će se nabava provoditi sve elektronskim 

putem. 

               Pero Pepić: Vezano za natječaj u jednom djelu stoji da se netko treba potpisati da je 



zadovoljan sa radovima. 

               Željko Lukačević: Nije to ništa neuobičajeno neki su i od nas tražili te potvrde. 

TOČKA  11.    R a z l i č i t o. 

Željko Vuković:  Što se tiče popisa komunalne naknade vidim da na popisu fali firma MARIO 

pa me zanima što je s tim. 

               Željko Lukačević: Tvrtka Mario je kupila zemljište od Runolista ali to nikada nisu proveli u 

gruntovnici i katastru te je tvrtka Runolist to otkupila nazad kad je krenula u projekta reciklažnog 

dvorišta  i u vrijeme kad je od nas otkupila zemljište za istu namjenu. 

               Željko Vuković: Da li se može postaviti oglasni stupovi u naseljima? 

               Ankica Zmaić: Što se tiče oglasnih stupova ja sam više za oglasne ploče. 

               Željko Lukačević: Moj prijedlog je da ide oboje. 

               Željko Vuković: Da li ćemo moći urediti park do proljeća sa klupama, kantama i da li će se 

moći riješiti ugibalište. 

                Ankica Zmaić: Runolistu sam dala zadatak za klupe i kante. Ugibališta rješavamo. 

                Željko Vuković: Da li će Brodska posavina izmuljiti ribnjak 

                Pero Papić: Što će biti sa Močilnom ja predlažem poduzeće MARIO da to odradi 

                Željko Vuković: kako naplatiti ovih milion kuna. 

                Ankica Zmaić: Ići ćemo na ovrhe. 

                Željko Mandarić: Da li se može Općina tim dužnicima uknjižiti kao vlasnik ili nešto da se 

riješi. 

Ankica Zmaić: U pripremi su materijali za tuženje Općine Strizivojna za groblje i mrtvačnicu. 

               Željko Mandarić: Kanal kod Salopeka treba rješavati jer voda leži. 

               Ankica Zmaić: Možemo se uknjižiti u vlasnički list ako se nemamo kako naplatiti. 

               Željko Vuković: Što je sa kanalom iza bašća u Radićevoj, da li je moguće izmuljiti taj kanal jer 

to nije izmuljivano od 2006.godine. 

               Ankica Zmaić: Ne zna se što će biti dok se vidi kakav će biti Proračun i još da kažem da će se 

uređivati cesta u Perkovačkoj ulici. 

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

u 22,05 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić        Tomislav Šimundić 

 

  

 

 

  

 


