
Z A P I S N I K 

 o radu 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 4. studenog 
2016.godine sa početkom u 20,00 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, 
Željko Kucjenić 

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

 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  29. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Općine Vrpolje za razdoblje od 2015. do 

2020.godine  

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi za Općinu Vrpolje, 

4. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja dopisa i zahtjeva Dječjeg vrtića  I. B. 

Mažuranića, Slavonski Brod i Dječjeg vrtića Đakovo 

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

6. Različito. 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

TOČKA  1. Usvajanje Zapisnika o radu  29. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 29. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 29. sjednice Općinskog vijeća 

općine Vrpolje. 

TOČKA 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Općine Vrpolje za razdoblje od 2015. 

do 2020.godine 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Prijedlog Strategije razvoja općine Vrpolje a 
poznato vam je da smo izradu Strategije započeli još početkom godine, dopunjavali smo je, 
mijenjali i vršili ispravak. Nadam se da ste sve iščitali pa ukoliko netko ima nekih prijedloga 
izvolite se uključiti. 
 Zvonko Miskrić: U Čajkovcima što se tiče rekonstrukcije stare škole u stambeno-
poslovnu dali se to može promijeniti u starački dom. 
 Ankica Zmaić: Ne može se promijeniti jer su projekti već gotovi, a ne znam gdje ste 



bili do sada jer je o tome već raspravljano na sjednicama. 
 Tomislav Šimundić: Starački dom će biti na manteku. 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga od strane članova Općinskog vijeća, 
jednoglasno je usvojena slijedeća  

O D L U K U 

o usvajanju Strategije razvoja Općine Vrpolje 

za razdoblje od 2015. do 2020.godine 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Strategiju razvoja Općine Vrpolje za razdoblje od 2015. 

do  2020.godine. 

Članak 2. 

 Strategija razvoja Općine Vrpolje za razdoblje od 2015.godine do 2020.godine sastoji se od 

analize postojećeg stanja, SWOT i PEST analize, vizije, misije, strateških ciljeva, mjera, prioriteta i 

popisa projekata za razvoj Općine Vrpolje. 

Članak 3. 

 Tekst Strategije razvoja Općine Vrpolje za razdoblje od 2015. do 2020.godine sastavni je dio 

ove Odluke i objavit će se na službenoj stranici Općine Vrpolje www.vrpolje.hr. 

Članak 4. 

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

posavske županije“. 

TOČKA 3.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi za Općinu Vrpolje 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj 

naknadi, a odnosi se na plaćanja naknade za neizgrađeno građevinsko zemljište te koliki je 

koeficijent. Ovo bi trebalo biti jednu godinu a onda bi trebao biti uveden porez na nekretnine. 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga jednoglasno je usvojena slijedeća 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi za Općinu Vrpolje 

Članak 1. 

 U Odluci o komunalnoj naknadi za Općinu Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 15/01 i 23/12), članak 2. mijenja se i glasi: 

 Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici,odnosno korisnici : 

1. Stambenog prostora, 



2. Poslovnog prostora, 

3. Građevnog  zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, 

4. Neizgrađenog građevnog zemljišta 

Članak 2. 

 Iza članka 2. dodaje se članak 2 b., koji glasi: 

 Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz članka 2. koje se nalaze unutar građevinskog 

područja naselja kao i za stambeni i poslovni prostor izvan građevinskog područja naselja na kojem se 

najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta 

i javna rasvjeta i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom 

energijom i vodom prema mjesnim prilikama, te čine sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne 

samouprave. 

 Građevnim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granice građevnog područja, 

a na kojemu se u skladu sa Prostornim planom Općine Vrpolje mogu graditi građevine za stambene, 

poslovne, športske, proizvodne, poduzetničke ili druge namjene. 

 Neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se zemljište iz stavka 2. ovog članka na kojem 

nije izgrađena nikakva građevina ili na kojem postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije 

potreban akt za građenje. 

 Neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se i zemljište na kojem se nalaze ostaci 

nekadašnje građevine. 

Članak 3. 

 Članak 7. mijenja se i glasi: 

 Utvrđuju se koeficijenti namjene (Kn) nekretnina, kako slijedi: 

1. Stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije – koeficijent 1,00 

2. Poslovni prostor koji služi za obavljanje proizvodne djelatnosti (tvorničke hale i ostale 

hale i prostori koje služe za proizvodnu djelatnost)    – koeficijent  1,50 

3. Poslovni prostor koji služi za obavljanje ostalih djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo, 

obrtničke usluge, banke, pošte, agencije, uredske prostorije i slično) – koeficijent 2,00 

4. Građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne i poduzetničke djelatnosti 

(otvorena skladišta i slično)      – koeficijent  0,20 

5. Neizgrađeno građevno zemljište     -  koeficijent  0,05 

Članak 4. 

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

posavske županije“. 

TOČKA 4. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja dopisa i zahtjeva Dječjeg vrtića  I. B. 

Mažuranića, Slavonski Brod i Dječjeg vrtića Đakovo 

 Ankica Zmaić: Dobili ste u materijalima dva dopisa jedan iz dječjeg vrtića Slavonski 
Brod za sufinanciranje programa predškole za Evu Sočković u iznosu 250,00 kn mjesečno, a 



jedna iz dječjeg vrtića Đakovo vezano za sufinanciranje ekonomske cijene za djecu Tin 
Salopek iz Vrpolja i Nika Horvat iz Čajkovaca u iznosu 80,00 kuna po djetetu. Mi smo do 
sada bili takvog stava kao što je već bio slučaj kod Zrimića, samo što onda nismo imali vrtić u 
Vrpolju da ne sufinanciramo jer smo imali program predškole na području Općine, a sada evo 
sličan slučaj pa Vas molim da se izjasnite . 

 Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo slijedeći 

ZAKLJUČAK 

O ne prihvaćanju sufinanciranja 

programa predškole i dječjeg vrtića 

na području grada Slavonskog Broda i grada Đakova 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje ne prihvaća sufinanciranje iz Proračuna Općine Vrpolje za 

programe predškole i dječjeg vrtića na području grada Slavonskog Broda i grada Đakova za polaznike 

programa predškole i korisnike dječjeg vrtića, odnosno djecu sa područja Općine Vrpolje koja koriste 

usluge navedenih programa. 

Članak 2. 

 Sufinanciranje se ne prihvaća iz razloga zato što Općina Vrpolje ima dječji vrtić i provodi 

program predškole besplatno te sufinancira program dječjeg vrtića za korisnike sa područja Općine 

Vrpolje. 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

TOČKA 5. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Od Bioenergetike d.o.o. , Slav. Brod smo dobili dopis koji imate u materijalima 

u kojem nas obavještavaju u kojoj fazi je izgradnja kogeneracijskog postrojenja na drvnu biomasu.

 - U Čajkovcima radovi na domu se završavaju, trenutno je uređenje unutrašnjosti 

 - Što se tiče javne rasvjete u Starim Perkovcima građevinski radovi su završeni  i sada se ide 

na postavljanje kandelabera,  

 - U Posavskoj hrvatskoj smo objavili JAVNI NATJEČAJ za održavanje javne rasvjete na području 

Općine Vrpolje koji je otvoren do 14. studenog  2016. do 13,00 sati kada je javno otvaranje ponuda, 

 - Na zdravstvenoj ambulanti u Vrpolju je u tijeku izrada fasade čije uređenje je ušlo u program 

energetske učinkovitosti 

 Tomislav  Šimundić: Večeras sam prije sjednice nazvao predsjednika Općine Strizivojna i 

tražio informaciju o Sporazumu, rekao je da oni još nisu imali sjednicu ali kaže da će najvjerojatnije 

biti potpisan. 

 Josip Čivić: Pitao bi što se tiče Bioenergetike jel to već gotovo jel on ima svoje zemljište ili 

što? 

 Ankica Zmaić: To su oni kupili prije dvije godine i bilo je namijenjeno za to. 



TOČKA  6.  R a z l i č i t o. 

 Berta Abramović: Jel riješeno šta po pitanju staza odnosno ivičnjaka? 
 Ankica Zmaić: Bio je sastanak i dogovoreno je da se pričeka da prođe zima. 
 Berta Abramović: Što je sa kontejnerima nisu još odveženi? 
 Ankica Zmaić: Kontejneri su ispražnjeni ali nisu još odvezeni rekao je da će biti. 
 Željko Vuković: Da li će biti autobusno stajalište ovdje kod Berte?, Zanima me tko je 
zadužen za igralište iza škole da li se može urediti malo? Da li će biti riješeno odlagalište na 
Gušću? 
 Ankica Zmaić: Što se tiče igrališta iza škole vlasnik je škola, autobusno stajalište 
rješavamo sa Hrvatskim cestama, a Gušće ćemo riješiti. 
 Ankica Zmaić: Imam ja jedno pitanje treba u Čajkovcima okrčiti dio groblja, ali 
Runolist kaže da je Zvona Miskrić rekao da će prvo okrčiti on što je njegovo a onda će 
Runolist nastaviti. 
 Zvonko Miskrić: Ja o tome ne znam ništa, ali me zanima još što je sa kanalom 
odnosno čuprijom koja je postavljena sada i sada će u Čajkovcima plivati. 
 Ankica Zmaić: O tome smo već razgovarali i rekla sam da pokupite potpise građana 
koji smatraju da će imati problema sa vodom pa ćemo proslijediti Hrvatskim vodama za novo 
rješenje. 

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav 

Šimundić zaključio je sjednicu u 20,50 sati. 

           Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

           Nada  Funarić                Tomislav Šimundić 

  

 

 

 

 


