
Z A P I S N I K 

 o radu 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 1. lipnja 
2016.godine sa početkom u 20:30 sati u prostorijama Općinske uprave. 

 Sjednici nazočni: Pero Pepić, Josip Čivić, Željka Orešković, Tomislav Gregurić, 
Zvonko Miskrić, Berta Abramović, Željko Mandarić, Tomislav Šimundić, Željko Vuković i 
Željko Kucjenić. 

 Sjednici nisu nazočni: Marko Marić, Damir Funarić i Davor Mikić. 
 
 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, Željko Lukačević 
 Zapisnik vodi: Željko Lukačević 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić i 
nakon ustanovljenog kvoruma pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći 

D N E V N I  R E D : 

1. Usvajanje Zapisnika o radu  26. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 
2. Prijedlog Odluke o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje sa 
Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13.), 
3. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje, 
4. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju VZO Vrpolje za 2015. godinu, 
5. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju DVD Vrpolje za 2015. godinu, 
6. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju DVD Čajkovci za 2015. godinu, 
7. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju DVD Stari Perkovci za 2015. godinu, 
8. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Slavonski 
Brod za 2015. godinu, 
9. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju Hrvatske gorske službe spašavanja, stanica Slavonski Brod za 2015. 
godinu, 
10. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zamolbe DVD-a Vrpolje za 
dodjelu financijske potpore za nabavku navalnog vatrogasnog vozila, 
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. Usvajanje Zapisnika o radu  26. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 26. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 26. sjednice Općinskog vijeća 

općine Vrpolje. 

 

TOČKA  2. Prijedlog Odluke o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje 
sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13.), 

Ankica Zmaić: Ovaj Prijedlog odluke se odnosi samo na usklađenje Prostornog plana sa 
novim Zakonom. Od promjena izdvojila bih da će se od sada može graditi u neizgrađenom 
području. Izbacuje se UPU. Ovaj Zakon je dosta toga pojednostavio. Ne određujemo 
građanima što će i kako graditi. Zavod za prostorno planiranje BPŽ će ovo besplatno odraditi 
za nas.  

Tomislav Šimundić: Otvaram raspravu. Obzirom da nema pitanja od strane vijećnika 
Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je usvojilo slijedeći 

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju Konačnog prijedloga  

Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje (Sl. vj. BPŽ br. 22/06 i 09/10)  
(usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju NN br. 153/13) 

Članak 1. 

Na temelju Prijedloga plana i članka 107. stavak (4) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), 
utvrđuje se Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 22/06 i 09/10)  (usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju 
NN br. 153/13) koji je izradio Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.  

Članak 2. 

Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“  br. 22/06 i 09/10) (usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju NN br. 153/13) iz članka 
1. ovog Zaključka sastoji se od tekstualnog dijela i kartografskih prikaza.  

Članak 3. 

Temeljem članka 109.  stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), upućuje se Konačni 
prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
br. 22/06 i 09/10) (usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju NN br. 153/13) i Nacrt Odluke o 
usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 
153/13) Općinskom vijeću Općine Vrpolje na donošenje. 



Članak 4. 

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

 

TOČKA  3. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje, 

Ankica Zmaić: Vjerujem da Vam je svima poznato da smo prošle godine raspisivali Natječaj 
za zemljište u vlasništvu Općine, koje smo imali namjeru dati u zakup na 3 godine. Za česticu 
u Čajkovicma se javio gosp. Kulaš, a za čestice u Vrpolju - Močilno nije stigla niti jedna 
ponuda, a pošto je bilo upita za ovu zemlju raspisali bi Natječaj za Močilno ponovo.  

Željko Mandarić: Tamo nešto ima posijano. Na čega se točno odnosi ovaj Natječaj? 

Ankica Zmaić: Jedan dio zemljišta koji spominjete pripada Općini, ali veći dio toga ipak ne.  

Željko Lukačević: Kontaktirali su me konjogojci iz Vrpolja, koji su već ranije zatražili dio 
zemljišta za svoje potrebe.  

Tomislav Šimundić: I mene su kontaktirali nazvat ću još i provjeriti što točno hoće. 

Pero Pepić:  Dajmo im dio zemljišta na godinu dana pa ćemo vidjeti hoće li što napraviti. 

Ankica Zmaić: Mislim da od toga neće biti ništa, jer da su htjeli do sada bi već nešto riješili. 
Ali, neka se još jednom pokuša dogovoriti do nedjelje, a ako se ništa ne dogovore neka ide 
zemljište u cijelosti u zakup da ne bude zapušteno. 

Tomislav Šimundić: Otići ćemo u subotu na zemljište pa ćemo pogledati skupa s njima i 
vidjeti što točno žele i da li im išta uopće još treba. 

Pošto više nije bilo pitanja niti rasprave Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je 
usvojilo slijedeću 

O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Općine Vrpolje raspisat će se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Općine Vrpolje u katastarskoj općini  Vrpolje, a prema početnoj cijeni za zakup poljoprivrednog 

zemljišta koju je svojom Odlukom utvrdilo Općinsko vijeće Općine Vrpolje i to za pašnjak početna 

cijena od 200,00 kn/ha. 

Članak 2. 



 Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Vrpolje u k.o. Vrpolje upisano u posjedovni list 

broj 730, Područnog ureda za katastar u Slavonskom Brodu i u zemljišno-knjižni uložak broj 853 kod 

zemljišnoknjižnog  odjela Općinskog suda u Slavonskom Brodu daje se u zakup na rok od 3 godine, a 

označeno i sa početnom cijenom kako slijedi: 

Red. br. Broj k.č.br. Površina u m2 Kultura i naziv rudine Ukupno početna cijena zakupa 
(kn) 

1. 2103/1 73620 Pašnjak Močilno 1.472,40 

2. 2169/1 29474 Pašnjak Močilno     589,48 

 

Članak 3. 

 Zakup poljoprivrednog zemljišta iz članka 3. Ove Odluke može isteći i prije navedenog roka 

zakupa od 3 godine zbog privođenja zemljišta namjeni sukladno dokumentima prostornog uređenja 

Općine Vrpolje. 

Članak 4. 

 Pravo sudjelovanja za zakup poljoprivrednog zemljišta iz članka 2.  ove Odluke imaju sve 

pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj i koje nemaju 

financijskih obveza ili dugova prema Općini Vrpolje s bilo koje osnove. 

Članak 5. 

 Poljoprivredno zemljište iz članka 2. ove Odluke daju se u zakup u viđenom stanju što 

isključuje sve naknadne prigovore zakupa. 

Članak 6. 

 Jamčevina za učešće u natječaju iznosi 10% od početne cijene zakupa i uplaćuje se na žiro 

račun Općine Vrpolje broj HR1323400091851400001, model HR68, poziv na broj 7706-OIB. 

Članak 7. 

 Ponuditeljima koji uspiju u natječaju, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu, a 

ponuditeljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja, jamčevina će se vratiti u roku 8 dana od dana 

okončanja postupka natječaja. 

 Ponuditelji koji uspiju u natječaju i naknadno odustanu od zaključenja ugovora, nemaju pravo 

na povrat jamčevine. 

Članak 8. 

 Prednost pri natječaju imaju ponuditelji koji ponude najviši iznos za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u odnosu na početnu cijenu uz ispunjenje svih drugih uvjeta iz javnog natječaja. 

Članak 9. 

 Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u 

tjednom tisku „Posavska Hrvatska“ i na službenim stranicama Općine Vrpolje www.vrpolje.hr. 



 Pristigle ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta otvara Povjerenstvo za raspolaganje 

nekretninama na javnoj sjednici kojoj mogu nazočiti ponuditelji. 

Članak 10. 

 Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Vrpolje u roku od 

najduže 15 dana od dana otvaranja pristiglih ponuda na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje 

nekretninama. 

 Odabrani ponuditelji dužni su u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta zaključiti ugovor o zakupu sa Općinom 

Vrpolje. 

Članak 11. 

 Sve troškove u svezi s ovjerom ugovora o zakupu snosi zakupac. 

Članak 12. 

 Temeljem ove Odluke i odredbi Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine 

Vrpolje raspisat će se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta navedenog u članku 2. ove 

Odluke. 

 Postupak javnog natječaja provesti će Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u 

vlasništvu Općine Vrpolje. 

Članak 13. 

 Općina Vrpolje zadržava pravo na poništenje objavljenog natječaja bez davanja posebnog 

obrazloženja i ne odgovara za eventualne štete sudionicima natječaja. 

Članak 14. 

 Ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje dostavljaju se u 

zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje, 

preporučenom pošiljkom ili neposredno dostavom uz naznaku „Ponuda za natječaj za zakup 

poljoprivrednog zemljišta“ – ne otvaraj. 

 Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati. 

Članak 15. 

 Za sve informacije zainteresirani ponuditelji mogu se obratiti osobno u Općinu Vrpolje svakim 

radnim danom. 

Članak 16. 

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

posavske županije“. 

 

TOČKA  4. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju VZO Vrpolje za 2015. godinu, 



 
Ankica Zmaić: U materijalima nažalost niste dobili izvješće o radu VZO, a u financijskom 
izvješću je netočno napisano da je od Općine Vrpolje dobiveno 110.000,00 kuna, a dali smo 
samo 100.000,00 kuna.  

Josip Čivić: Knjigovođa nije  mogao razvrstati posebno 10.000,00 kuna dobivenih od VZŽ 
nego je to stavio skupa.  

Obzirom da nije bilo više pitanja niti primjedbi članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje 
jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 
Općinsko vijeće općine Vrpolje ne usvaja izvješće VZO Vrpolje. Izvješće je potrebno 

ispraviti i opet dostaviti za 2015. godinu. 

 

TOČKA  5. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju DVD Vrpolje za 2015. godinu, 

 
Ankica Zmaić: Predstavnici DVD-a Vrpolje su dostavili opisno izvješće o radu i financijsko 
izvješće. Sve je uredno. Predlažem da se izvješće usvoji. Da li ima tko kakvih pitanja? 

Obzirom da nije bilo pitanja niti primjedbi članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje 
jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja izvješće DVD-a Vrpolje za 2015. godinu. 

 

TOČKA  6. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju DVD Čajkovci za 2015. godinu, 

 
Ankica Zmaić: Dostavljeno je financijsko izviješće i opisno izvješće o radu. Sve je uredu. 
Predlažem da se i ovo izvješće usvoji. 

Obzirom da nije bilo pitanja niti primjedbi članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje 
jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja izvješće DVD-a Čajkovci za 2015. godinu. 

 

 



TOČKA  7. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju DVD Stari Perkovci za 2015. godinu, 
 

Ankica Zmaić: Od DVD-a Stari Perkovci smo dobili nešto drugačije financijsko izvješće, 
malo opširnije i izvješće o radu. Opisno izvješće smo naknadno dobili. Predlažem da se i ovo 
izvješće usvoji. 

Obzirom da nije bilo pitanja niti primjedbi članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje 
jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja izvješće DVD-a Stari Perkovci za 2015. godinu. 

 

TOČKA  8. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod 
za 2015. godinu, 

Ankica Zmaić: Zaprimili smo opisno izvješće o radu na više od 20 stranica, a uz to još i 
financijsko izvješće. U prošloj godini smo im dali oko 11.000,00 kuna sukladno Zakonu. 
Izvješće je uredno. Predlažem da se usvoji. 

Obzirom da nije bilo pitanja niti primjedbi članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje 
jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja izvješće Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog 

društva Crvenog križa Slavonski Brod za 2015. godinu.   

 

TOČKA  9. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu i financijskom 
poslovanju Hrvatske gorske službe spašavanja, stanica Slavonski Brod za 2015. godinu, 

Ankica Zmaić: Dostavljeno je opisno i financijsko izvješće. U prošloj godini, kao i 
prijašnjim smo im dali za njihov rad 5.000,00 kuna. Predlažem da se  i ovo izvješće usvoji. 

Obzirom da nije bilo pitanja niti primjedbi članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje 
jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja izvješće Hrvatske gorske službe spašavanja, 

stanica Slavonski Brod za 2015. godinu.  

 



TOČKA  10. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zamolbe DVD-a Vrpolje za 
dodjelu financijske potpore za nabavku navalnog vatrogasnog vozila, 

Ankica Zmaić: Zamolbu ste dobili u materijalima za sufinanciranje vozila u iznosu od 
70.000,00 kuna. Ovdje su predstavnici iz DVD-a Vrpolje, pa možda najbolje da još kažu koju 
riječ uz ovaj dopis i odmah mogu reći da li se tko već pismeno očitovao za sufinanciranje od 
institucija kojima ste poslali zamolbe. 

Josip Čivić: U HVZ moramo dostaviti formulare. Po dostupnim informacijama izgleda da će 
nas priznati uz uvjet da Općina nešto da. Za početak bi bila dovoljna i nekakva garancija. Što 
se tiče BPŽ kažu da trenutno nemaju baš novaca, no prvo svi pitaju za Općinu i ako da Općina 
onda će i ostali. Nažalost ovo vozilo koje smo imali namjeru kupiti je prodano, ali smo našli 
slično u zamjenu.  

Ankica Zmaić: Tražena sredstva u iznosu od 70.000,00 kuna planirat ćemo Rebalansom i ako 
bude realizirano vozilo, Općina će uplatiti sredstva kada bude trebalo, ali ne više od 70.000,00 
kuna. 

Obzirom da nije bilo pitanja niti primjedbi članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje 
jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 
Općinsko vijeće općine Vrpolje će donijeti na svojoj idućoj sjednici Rebalans Proračuna 

te će se pri tome planirati iznos za nabavku navalnog vatrogasnog vozila za DVD 
Vrpolje u iznosu 70.000,00 kuna. 

 

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

Ankica Zmaić: U posljednje vrijeme u medijima ste mogli čuti da su neke Općine već 
dodjeljivale neku pomoć za proizvođače mlijeka. I mi razmatramo tu mogućnost no treba 
imati na umu da ne možemo isplaćivati pojedincima nekakve pomoći. Također treba prikupiti 
točan broj junica na području Općine Vrpolje.Za sve ovo zadužujemo gosp. Željka Kucjenića. 
No, ovo je sve moguće tek nakon Rebalansa kada budemo imali financijske podatke. 

Željko Kucjenić: Drugi su pomagali oko 500,00 kuna po junici. Provjerit ću koliko junica 
ima i ostalo što mogu do iduće sjednice. 

Ankica Zmaić: Obavljene su inspekcije u Općini. Što se tiče vatrogastva sve štima, a što se 
tiče gospodarenja otpadom trebamo se udružiti s nekom od susjednih općina. Što se tiče 
civilne zaštite treba izmijeniti Planove i obrisati one subjekte koji više ne posluju. Što se tiče 
Dana Općine dolazili su predstavnici vatrogasaca sad je domaćin DVD Čajkovci. Datumi su 
opet nezgodni. 24.06. će biti polaganje vijenaca i odlazak na misu, a 27.06. bi bila svečana 
sjednica i domjenak. Vatrogasna vježba će biti u 18h, a sjednica u 19h. 



Tomislav Šimundić: Održan je sastanak sa Strizivojnom i dogovorili smo se za iduću 
sjednicu. Razgovarali smo i o kolektoru i komunalnom redaru. Nažalost od tada nije više bilo 
prilike da se sastanemo.  

Ankica Zmaić: Do ponovne sjednice sa Strizivojnom još nije došlo jer načelnik nema 
vremena i nemože se nikako uklopiti za sastanak, a ovaj sastanak je bio 22.03.Odvjetnicu 
ćemo pozvati na idući sastanak. Sav dogovor smo vodili ka tome da se sve podijeli i postavi 
upravljanje. Što se tiče javne nabave za dom u Čajkovcima je završena i ponuditelj je potpisao 
ugovor. Sutra dolazi na razgovor, pa ćemo vidjeti kako će dalje. Ne može sutra početi s 
radovima. Danas sam potpisala ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja za 
sufinanciranje uređenja Doma u Čajkovcima u iznosu od 200.000,00 kuna.  Što se tiče dječjeg 
igrališta u Starim Perkovcima posao je dobio Runolist d.o.o.  s ponudom oko 39.000,00 kuna. 
Deratizaciju je dobio ECO ENERGY iz Slavonskog Broda, cijena oko 29.000,00 kuna za 
proljetnu i jesensku deratizaciju.  Gotovi su energetski certifikati za sve sportske udruge tj. 
objekte koje koriste. Nasipanje nerazvrstanih cesta u Starim Perkovcima i Čajkovcima je pri 
kraju, a sada bi to isto trebali započeti i u Vrpolju. Zatim pri kraju je i etažiranje PC Valentino 
u Vrpolju za oko 19 lokala i to sada treba riješiti do kraja. Također je gotova parcelacija 
Gollove ulice u Vrpolju i izvršena je procjena za svaku kuću posebno. Dogovarali smo što i 
kako. Radi se projektna dokumentacija za Grobljansku i Hercegovačku ulicu u Starim 
Perkovcima. Pokrenuli smo izmjenu Prostornog plana što se tiče ciljanih izmjena. Dostavili 
smo sve svim nadležnima. Što se tiče klupa za park u Vrpolju stigle su i nalaze se kod 
Runolista. Također stiglo je suđe za 150 osoba za Dom u Vrpolju, a zaprimili smo i 
troškovnike za uređenje Općine Vrpolje, tj. za stepenište i kuhinju u Domu. Započelo je ali i 
zastalo uređenje groblja u Čajkovcima pa moramo vidjeti sa Runolistom kada će nastaviti. 
Provedena javna nabava za Društveni dom Čajkovci, 20 ponuda, najpovoljniji Turkalj iz 
Osijeka po cijeni od oko 900.000,00 kuna. Proveli nabavu za turističku signalizaciju u 
Vrpolju, najpovoljniji ponuditelj Signalizacija Zagreb po cijeni od 32.500,00 kuna. 
Realizirana nabava za pješačke staze u Vrpolju (Pavićeva, dio Hrv. Branitelja do vrtića i 
lijeva strana Strossmayerove), najpovoljniji ponuditelj Promet građenje Požega po cijeni od 
480.000,00 kuna. Radimo projektnu dokumentaciju za prenamjenu stare škole u Čajkovcima.  

 

TOČKA  12. R a z l i č i t o.   

Željko Mandarić: Jerkov sokak kod Kovača je zarastao pa se ne može proći. Koliko je on 
točno širok? Prolaz kroz karašicu je također zakrčen, a i na samom izlazu Jozo parkira svoje 
kamione, pa se ne može proći s nikakvim strojem.  

Ankica Zmaić: Provjerit ćemo ovo. Ne znam točno ni gdje je taj sokak, pa samim tim ni 
koliko je širok. 

Željko Vuković: Što je s dječjim igralištem u Vrpolju? 

Ankica Zmaić: Ove godine će se napraviti. Trenutno se dovršava projekt i onda ćemo ići u 
nabavu. Moramo povećati iznos za igralište. 



Željko Vuković: Jel ima kakva informacija za izmuljenje kanala srednje? 

Ankica Zmaić: Bili su nam predstavnici iz Hrvatskih voda i rekli su da od toga ništa za sada. 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga od strane članova Općinskog vijeća 
sjednica je zaključena u 22,15 sata. 

 

     Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 
Željko Lukačević              Tomislav Šimundić 

 

 
 


