
Z A P I S N I K  

 o radu 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 20. 09. 2010. 

godine u prostorijama Općinske uprave s početkom rada u 20,00 sati. 

 

 Sjednici nazočni: Ivan Pralas, Damir Funarić, Jelena Turčić.prof., Pero Pepić, Drago 

Marić, Joža Biščanić, Željko Kucjenić, Dražen Maršić,inž., Tomislav Šimundić, Terezija 

Sočković, Željko Vuković 

 Sjednici nisu nazočni: Terezija Bogdanović, Zlatka Hrastović, Zdravko Karalić, 

Martina Marić 

 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, načelnica i Željko Lukačević, zamjenik načelnice 

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ivan Pralas, pozdravlja 

nazočne i nakon ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći 

 

 

D N E V N I  R E D : 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 11. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog    

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje za k.o. 

Čajkovce, 

3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed kod 

prodaje ili zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske   

na području Općine Vrpolje, 

4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje u razdoblju od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2010. godine, 

5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izviješća o obavljenoj financijskoj reviziji 

općine Vrpolje za 2009. godinu 

6. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine 

Vrpolje  

7. R a z l i č i t o. 

 

 Na pitanje predsjednika gosp. Ivana Pralas dali netko ima dopunu dnevnog reda javio 

se gosp. Damir Funarić i predložio dopunu dnevnog reda sa jednom točkom koja glasi: 

  

 Radovi na sprečavanju eventualne poplave i naknade štete od istih 

 

 Damir Funarić: Obrazložit ću iz kojeg razloga tražim dopunu dnevnog reda sa 

prethodno navedenom točkom. Ponukan zbivanjima u Sloveniji i jučer poplavi u Zagrebu 

znači izlijevanju Save iz korita, a s obzirom na poplavu koju smo imali gosp. Vlaović je rekao 

da su radovi – popravci u tijeku od prošlih poplava, a Vrpolje se nije očitovalo pa da se zbog 

toga stavi ova točka dnevnog reda. 

 

 Nakon predložene dopune dnevnog reda gosp. Ivan Pralas predložio je slijedeći dnevni 

red  

D N E V N I  R E D : 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 11. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog    

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje za k.o. 

Čajkovce, 



3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed kod 

prodaje ili zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske   

na području Općine Vrpolje, 

4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje u razdoblju od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2010. godine, 

5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izviješća o obavljenoj financijskoj reviziji 

općine Vrpolje za 2009. godinu, 

6. Radovi na sprečavanju eventualne poplave i naknade štete od istih, 

7. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine 

Vrpolje  

8. R a z l i č i t o. 

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 11. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 11. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 11. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 

 

TOČKA 2. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju 

poljoprivrednog    zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Vrpolje za k.o. Čajkovce 

 

 Ivan Pralas: Svi znate da je 30. 07. 2010. godine u javnom glasilu Posavska Hrvatska 

bio raspisan natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u k.o. Čajkovci. Javno otvaranje 

ponuda je bio 14. 08. 2010. godine u 14,00 sati. Nakon toga je zasjedala komisija 2-3 puta i 

donijeli prijedloge o prioritetima. U materijalima ste dobili prijedlog Odluke o izboru 

najpovoljnijih pa se može vidjeti tko su izabrani. Bilo je i drugih ponuđača ali po prioritetima 

su navedeni dobili zemljište, još čekamo suglasnost Ministarstva.  

 Dražne Maršić, inž: Cijelo vrijeme govorite prodano nije još prodano prvo ide na 

Ministarstvo. 

Nakon glasanja utvrđeno je da je jednoglasno donesena slijedeća  

O D L U K U 

o izboru najpovoljnijih  ponuda za prodaju  

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine VRPOLJE  

za katastarsku općinu ČAJKOVCI 

 

I  
 Predmet ove Odluke je izbor najpovoljnijih ponuda za prodaju  poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  na području općine VRPOLJE  u k.o.ČAJKOVCI   

u Brodsko-posavskoj županiji, po javnom natječaju objavljenom 30. srpnja  2010. godine u 

«Posavskoj hrvatskoj»,  koji se odnosi na poljoprivredno zemljište koje je Programom 

raspolaganja predviđeno za prodaju.  

 



 

II 

 Prihvaćaju se, kao najpovoljnije ponude, za prodaju  poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske  na području općine VRPOLJE  u k.o. Čajkovci  u Brodsko-

posavskoj županiji, po javnom natječaju objavljenom 30. srpnja  2010. godine u «Posavskoj 

hrvatskoj»,  » , kako slijedi: 

 

Red. Broj Broj k.č. Površina  Ha  a m2  Naziv kulture  Početna cijena  

1. 1 52848 oranica 59.078,78 

 

 PERO STEPIĆ   ,Čajkovci B. Radića 90 

    OIB: 35970640348; rođen: 21.06.1966.g. 

    po cijeni …………………………………………………111.000,00 kn 

 

Red. Broj Broj k.č. Površina  Ha  a m2  Naziv kulture  Početna cijena  

2. 141 18333 oranica 20.494,46 

 

 JAKOB MARIĆ ,Čajkovci , Hrvatskih branitelja 90,      

 OIB: 43981283670; Rođen: 24.06.1976.g. 

    po cijeni …………………………………………………29.000,00 kn 

 

 

Red. Broj Broj k.č. Površina  Ha  a m2  Naziv kulture  Početna cijena  

3. 142 3742 Oranica 4.183,18 

 

JAKOB MARIĆ ,Čajkovci , Hrvatskih branitelja 90,    

    OIB: 43981283670; Rođen: 24.06.1976.g. 

 

    po cijeni …………………………………………………6.500,00 kn 

 

 

Red. Broj Broj k.č. Površina  Ha  a m2  Naziv kulture  Početna cijena  

4. 151 25883 oranica 28.934,61 

 

PERO STEPIĆ  , Čajkovci B. Radića 90 

    OIB: 35970640348;  Rođen: 21.06.1966.g. 

    po cijeni …………………………………………………51.500,00 kn 

               

 

 

 



Red. Broj Broj k.č. Površina  Ha  a m2  Naziv kulture  Početna cijena  

5. 753 161326 Oranica 234.450,24 

 

STEPIĆ IVICA VL. OBRTA „ STEPIĆ USLUGE „ ,Čajkovci , B. Radića 106,   

    OIB: 12827312163  Rođen:- 07. 05. 1971. 

 

    po cijeni …………………………………………………468.900,48 kn 

 

Red. Broj Broj k.č. Površina  Ha  a m2  Naziv kulture  Početna cijena  

6. 757 158127 oranica 229.801,22 

STJEPAN KOTARAC   ,Čajkovci , B. Radića 134 ,   

    OIB: 06905596696, rođ. 19.05.1985.g. 

    po cijeni …………………………………………………229.811,22 kn 

 

Red. Broj Broj k.č. Površina  Ha  a m2  Naziv kulture  Početna cijena  

7. 758 206323 oranica 288.310,60 

 

 

STJEPAN KOTARAC   ,Čajkovci , B. Radića 134  

    OIB: 06905596696, rođ. 19.05.1985.g. 

    po cijeni …………………………………………………288.320,60 kn 

 

 

Red. Broj Broj k.č. Površina  Ha  a m2  Naziv kulture  Početna cijena  

8. 759 128844 oranica 172.841,65 

 

MISKRIĆ  JOSIP  Čajkovci B. Radića 1 

    OIB: 64702268463 ,rođen: 15.02.1942.g. 

    po cijeni …………………………………………………205.000,00 kn 

 

 

Red. Broj Broj k.č. Površina  Ha  a m2  Naziv kulture  Početna cijena  

9. 817 153962 oranica 223.748,36 

 

 MISKRIĆ  JOSIP  ,Čajkovci B. Radića 1 

    OIB: 64702268463 , rođen: 15.02.1942.g 

    po cijeni …………………………………………………252.000,00 kn 
     

 



Red. Broj Broj k.č. Površina  Ha  a m2  Naziv kulture  Početna cijena  

10. 827 140520 oranica 204.213,50 

    

 

MISKRIĆ  ZVONKO ,Čajkovci B. Radića 86 

    OIB: 34042536009 ; rođen: 14.04.1972.g. 

    po cijeni …………………………………………………205.000,00 kn 

 

Red. Broj Broj k.č. Površina  Ha  a m2  Naziv kulture  Početna cijena  

11. 828 141071 Oranica 213.733,87 

 

 

 JAKOB MARIĆ ,Čajkovci , Hrvatskih branitelja 90,    

    OIB: 43981283670 ; Rođen: 24.06.1976.g. 

 

    po cijeni …………………………………………………427.467,74 kn 

 

 

 

Red. Broj Broj k.č. Površina  Ha  a m2  Naziv kulture  Početna cijena  

12. 836 211927 oranica 307.987,15 

 

. MISKRIĆ  STJEPAN vl. obrta  MISKRIĆ  poljoprivredna proizvodnja i usluge        

   Čajkovci B. Radića 29 

    OIB: 71297161740 ,rođen: 25.12.1964.g. 

    po cijeni …………………………………………………308.000,00 kn 

 

III 

 Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu  poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja radi 

davanja suglasnosti . 

 

IV 

 

 Na temelju ove Odluke načelnica Općine Vrpolje  i izabrani ponuditelji sklopit će 

ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, nakon 

pribavljene  suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.   

V 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u «Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije».  

 



TOČKA 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed kod 

prodaje ili zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske   na području Općine Vrpolje 

 

Ivan Pralas: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Rješenja o 

imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed kod prodaje ili zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vrpolje. 

Ankica Zmaić: Pozdravljam sve nazočne večeras, temeljem Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu trebamo imenovati Povjerenstvo koje će uvesti kupce ili zakupnike 

u posjed. Povjerenstvo se treba sastojati od pravnika, geodeta i agronoma. Predloženi članovi 

su: Ružica Domazet, odvjetnica, Ferdo Marić, geodet i Jasna Kladarić, agronom. Navedeni 

imaju pravo na naknadu i predložila sam 100,00 kuna po efektivno utrošenom satu na terenu. 

U posjed se uvodi u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora, odnosno po skidanju usjeva 

dosadašnjeg posjednika. 

 

Nakon glasanja utvrđeno je da je jednoglasno doneseno slijedeće 

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju Povjerenstva 

za uvođenje u posjed kod prodaje ili zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  

Republike Hrvatske na području općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje imenuje Povjerenstvo za uvođenje u posjed kod 

prodaje ili zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

općine Vrpolje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: 

 

1. Ružica Domazet, dipl.iur   – predsjednik 

2. Ferdo Marić, geodet  - član 

3. Jasna Kladarić,dipl.ing.agr. - član 

 

Članak 2. 

 Zadaća Povjerenstva je da na osnovi sklopljenog ugovora o prodaji ili zakupu, kupca 

odnosno zakupnika uvodi u posjed u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora, odnosno po 

skidanju usjeva dosadašnjeg posjednika. 

 O uvođenju u posjed Povjerenstvo sastavlja zapisnik. 

 

Članak 3. 

 Povjerenstvo iz članka 1. ovog Rješenja ima pravo na naknadu troškova za svoj rad i 

to u neto iznosu od 100,00 kuna po efektivno utrošenom satu na terenu. 

 Članovima Povjerenstva naknada se isplaćuje po završetku uvođenja u posjed, a na 

temelju Izviješća o radu Povjerenstva i efektivno utrošenim satima. 

 

Članak 4. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije». 

  

 

 



TOČKA 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje u razdoblju od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2010. godine 

 

Ivan Pralas: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

izvršenju Proračuna Općine Vrpolje u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine 

Ankica Zmaić: Proračun Općine Vrpolje za 2010. godinu planiran je u iznosu 

10.919,00 kuna, a ostvaren je u iznosu 1.223.827,00 kuna u prvih šest mjeseci. Stanje 

novčanih sredstava na žiro računu na dan 01. 01. 2010. godine bilo je 628.209,55 kuna, a na 

dan 30. 06. 2010. godine iznosilo je 543.543,92 kune. U prvom polugodištu ostvaren je 

manjak prihoda u iznosu od 370.170,00 kuna. Nenaplaćena potraživanja iznose 763.457,18 

kuna i vidite da je najveće potraživanje za poreze, a to su porezi koje vodi porezna uprava, a 

tu je i komunalna naknada što je vidjet ćete i u nalazu revizije sugerirano da se ide u naplatu 

ovrhom, odnosno sudskim putem. Stanje nepodmirenih obveza iznosi 1.899.950,48 kuna, a 

odnosi se na Sušionicu odnosno 5,85% plus kamate. Sušionica je u stečaju ne znam tko će ju 

kupiti ili zakupiti, ali čekamo da se to riješi pa da nam se više ne vodi ovaj dug. Nadalje je 

načelnica pojasnila tablice koje su dobivene u materijalima po stavkama. Također je navela da 

je do 30. 06. za povrat poreza sa Proračuna skinut iznos od 214.643,00 kune. Pa evo ukoliko 

netko ima pitanja izvolite postaviti. 

Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga po ovoj točki jednoglasno je donesen slijedeći  

 

POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE VRPOLJE 

za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja  2010. godine 

 

OPĆI DIO 

I 

 Proračun Općine Vrpolje za 2010. godinu planiran je u iznosu 10.919.000 kn.  

 Prihodi Proračuna općine Vrpolje u razdoblju od 01. 01. – 30.06.2010. ostvareni 

su u iznosu  od 1.223.827 kn. 

II 

 Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili su 

1.593.997 kuna. 

III 

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

daje manjak prihoda i primitaka. 

 

 Ostvareni prihodi i primici   1.223.827 kn 

 Izvršeni rashodi i izdaci   1.593.997 kn 

 Manjak prihoda i primitaka                          370.170 kn 

 

IV 

 Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01. 01. 2010. godine bilo je 

628.209,55 kn, a na dan 30.06. 2010. godine iznosilo je 543.543,92 kn . 

 

V 

 Općina Vrpolje nije primala niti davala zajmove u 2010. godini. 

 

VI 

 Nenaplaćena potraživanja na dan 30. lipnja 2010. godine iznose 763.457,18 kn, a 

odnose se na  



 - potraživanje za korištenje javne površine    15.179,50  

            - potraživanje  od zakupa i iznajmljiv.imovine                  20.503,46 

 - potraživanja za poreze,     233.625,90 

 - potraživanja za koncesije za obavljanje pogr.usluge   22.000,00 

 - potraživanja za komunalni doprinos                              64.874,35 

 - potraživanja za komunalnu naknadu                            333.243,07 

 - potraživanja za plin.mrežu –suf. građana                 61.366,73 

            - potraživanja za više skinuto ovrhom HSS                        158,87            

            - potraživnja za zakup poljop. zemljišta     12.505,30 

                                                                                                          763.457,18           

    

 

VII 

 Stanje nepodmirenih obveza na dan 30. lipnja 2010. godine u iznosu od 1.899.950,48 

kn odnosi se na kreditno zaduženje i kamate za Sušionicu Vrpolje gdje je Općina suosnivač sa 

5,85% i za nepodmirene obveze prema dobavljačima. 

 

POSEBNI DIO 

VIII 

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

30. lipnja 2010. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima 

sredstava po osobnim i posebnim namjerama. 

 

IX 

 Polugodišnji obračun proračuna općine Vrpolje zajedno sa usporednim pregledom 

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

vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izviješća o obavljenoj financijskoj reviziji 

općine Vrpolje za 2009. godinu 

 

Ivan Pralas: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Zaključka o 

usvajanju Izviješća o obavljenoj financijskoj reviziji općine Vrpolje za 2009. godinu. 

Ankica Zmaić: Kako sam već napomenula na prošloj sjednici u razdoblju od 24. 

svibnja do 09. srpnja 2010. godine u Općini je bila redovita financijska revizija, a u 

materijalima ste dobili Izviješće, nadam se da ste ga pročitali i moram napomenuti da je ovo 

malo Izviješće iz čega proizlazi da bi trebali biti zadovoljni Izviješćem. U Izviješću se navodi 

da bi općine trebale imati osobu za unutarnju kontrolu, a to nijedna Općina nema, ima ju samo 

Županija, ali smo u dogovorima sa ostalim Općinama da se to riješi na način da se uposli 

jedna osoba za sve Općine kao unutarnja kontrola. Što se tiče športskog rekreacijskog objekta 

u Starim Perkovcima nalog je revizije da moramo provesti tu imovinu u poslovnim knjigama i 

to će biti i učinjeno. Zatim poduzet će se mjere oko naplate prihoda sudskim putem, a odnosi 

se na npr. komunalnu naknadu itd. Nadalje što se tiče javne nabave nalaže se da se nabava 

radova provodi u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, a kako mi sada imamo stručnu 

osobu za provođenje javne nabave, ubuduće ne bi trebalo biti propusta. Pa evo ukoliko netko 

ima nekakvih pitanja možete postaviti pitanje. 

  Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga po ovoj točki jednoglasno je donesen 

slijedeći  

 

 



 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izviješća o obavljenoj  

financijskoj reviziji  

općine Vrpolje za 2009. godinu 

 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Izviješće o obavljenoj financijskoj reviziji 

Općine Vrpolje za 2009. godinu koju je obavio Državni ured za reviziju, Područni ured 

Slavonski Brod, Klasa: 041-01/10-01/12, Urbroj: 613-14-10-6 od 9. srpnja 2010. godine.  

 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 6. Radovi na sprečavanju eventualne poplave i naknade štete od istih 

 

 Damir Funarić: Unazad 2-3 dana smo svjedoci događanja u Sloveniji, a opasnost 

prijeti i kod nas. Nakon poplave odnosno elementarne svi daljnji radovi su stali. Traženo je 

izmuljivanje Biđa, snimao je čak i Vjeko Hudolin i nije mogao vjerovati da je nakon 12 dana 

voda još uvijek na zemljištu. Najviše su stradali poljoprivrednici: Pavo Degmečić, Josip 

Ilakovac, Ivan Perić, Nedeljko Slišković i moja malenkost. Prema nekim naznakama sam čuo 

da se izvode neki radovi u Starim Perkovcima, a tamo koliko znamo nije bilo poplave, pa me 

zanima što je poduzeto, a ja imam naznake da nije ništa poduzeto, pa me zanima što dalje. 

 Željko Lukačević: Pozdravljam sve nazočne i što se tiče poplave u mjesecu lipnju, ja 

sam bio predsjednik Stožera i nije kriv Biđ za poplavu, već kod Vinkovaca nisu puštali da se 

Biđ ulije u Bosut jer se on izlio u grad Vinkovce. Što se tiče radova u Perkovcima nisam 

informiran, a sadašnje stanje za Savu nije alarmantno. 

 Damir Funarić: Ja se zahvaljujem Željku ali mi se nismo izgleda razumjeli, ja 

pohvaljujem angažiranost i rad za vrijeme poplave, ali me zanima što je učinjeno kasnije da se 

to ne ponovi. 

 Željko Vuković: Nije učinjeno muljenje kanala kod Ivice Spajića pa nadalje, krenulo 

se pa se stalo i nije se nastavilo. 

 Ankica Zmaić: Što se tiče Komisija za štete u poljoprivredi predali su svoje prijave, 

ali nikakvih zapisnika nismo dobili, putem medija sam čula da će se dobiti naknada za štetu za 

poljoprivredno zemljište. Komisija za stambene objekte je također svoje odradila i 

proslijeđeno je sve Županiji, ponovno napominjem nikakve informacije o tome nemam. Što se 

tiče uređenja kanalske mreže rečeno je da će se održati zajednički sastanak nakon poplava i to 

predstavnika Hrvatskih voda i Općine, odnosno Mjesnih odbora da se vide prioriteti obrane 

od poplave, međutim nije održan sastanak još uvijek. Istina je da je Biđ zamuljen i ovi sa 

televizije su s tim i upoznati, ali ponovno ponavljam da do danas nije sastanak održan, a u 

Perkovcima se izvode  radovi, ali Ankica nikakvih informacija o tome nema, trebali bi biti 

oštri, bezobrazni i pisati dopise kako bi se nešto napravilo odnosno riješile kritične točke kako 

ne bi došlo do poplave. 

 Željko Kucjenić: Sve Vas skupa pozdravljam, obzirom da se ovo odnosilo na mene 

jer sam predsjednik Povjerenstva, nakon proglašenja elementarne, preuzete su prijave od 

elementarne i za svaku prijavu je određen postotak štete i proslijeđeno je sve Županiji, a 

Zapisnik bi trebao doći. 



 Damir Funarić: Nemam nikakvih primjedbi na Komisiju, niti imam šta protiv 

Perkovčana, ali osobno sam razgovarao sa direktorom Hrvatskih voda i nikakav zahtjev nije 

došao iz Vrpolja. Nije u redu da Vijeće nema informacija o radovima u Perkovcima. Imao bih 

tri prijedloga koja bi trebalo realizirati a to su: 

- Podnijeti zahtjev za izmuljivanje Biđa Husariću 

- Tko financira radove u Starim Perkovcima' 

- Da se radi i čisti po prioritetima koje donese Općinsko vijeće i da se pismeno 

očituje 

Ankica Zmaić: Radovi koji se rade u Perkovcima , ja o njima nemam pojma. 

Damir Funarić: Premijerka je bila, ponudila pomoć, treba i njoj poslati dopis i neka 

se očituje tko je naredio da se radovi rade u Perkovcima?  

Ivan Pralas: Što se tiče šteta i čišćenja kanala gosp. Grivičić je rekao da su Općine 

napravile postotak šteta u novcima što nije istina, a on je to rekao na televiziji, a što se tiče 

čišćenja kanala načelnica je u pravu mi nemamo pojma, bili su su Čajkovcima a ja ne znam ni 

gdje. 

Dražen Maršić: Mene zanima da li je plaćen račun za čišćenje kanala u iznosu 

60.000,00 kuna? 

 Ankica Zmaić: Plaćeno je pola u prošloj godini, a za ovu godinu je ispostavljeno pola 

Dražen Maršić: Zašto je plaćeno ne treba platiti 

Damir Funarić: Molim još jednom da se očituje Husarić Vijeću na prethodno rečene 

zahtjev, a zahtjeve treba poslati i Ministarstvu poljoprivrede i premijerki Kosor. 

Ankica Zmaić: Molim predsjednika Povjerenstva za štete da nam pojasni što je sa 

elementarnom od tuče, leda koja je bila 07. kolovoza. 

Željko Kucjenić: Zvao sam gosp. Matu Varoščić i on je odgovorio da je rok 60 dana i 

bit će dostavljen zapisnik, jer sam rekao da imam pritiske od načelnice oko izviješća o 

elementarnoj. 

Damir Funarić: Imao bih još jedan prijedlog po pitanju naknade štete od iste, ali u 

razgovorima sa Ministarstvom je rečeno da će biti isplaćeno 27% od procjene štete od elem. 

nepogode pa sam razmišljao da se Ogredak I i II ne izjednače isto sa ostalima u isplati, da se 

njima nastoji drugačije obračunati  jer je kod njih bila najveća šteta. Ne znam gdje novac za 

elementarnu dođe, ali da se nastoji njima drugačije obračunati. 

Željko Kucjenić: Koliko ja znam novac dođe na račun Općine, a navedenima je i 

procijenjena šteta više nego ostalima. 

Ankica Zmaić: To se zna napamet tko su ti ljudi i treba ih drugačije riješiti. 

 

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi 

Damira Funarića i Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo slijedeći 

Z A K L J U Č A K: 

Općinsko vijeće treba uputiti dopise i zahtjeve Hrvatskim vodama – generalnom 

direktoru, Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – ministru  i Vladi 

RH – premijerki Jadranki Kosor da se očituju tko je odobrio, omogućio i naredio da se 

čiste kanali u St. Perkovcima na Žiškovu i Brežnici koji nisu prioritet, te tko to 

financira. Treba tražiti izmuljenje i čišćenje Biđa – glavnog kanala, te da se sve čisti i 

uređuje prema prioritetima Općinskog vijeća i Mjesnih odbora. 

 

TOČKA 7. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine 

Vrpolje  

 

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

na području općine Vrpolje kako slijedi: 



- javili smo se na natječaj u Ministarstvo kulture za Crkve u Čajkovcima i Vrpolju 

- također se javili na natječaj u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 

javnu rasvjetu u Perkovcima 

- u Vrpolju je otkriveno Spomen obilježje poginulim braniteljima 

- Bila sam u Zagrebu vezano za financiranje uređenja zgrade općine, vezano za vrtić 

i staru školu u Čajkovcima 

- Zatim sam bila u Zagrebu na potpisivanju radova na ambulanti u Starim 

Perkovcima 

- U tijeku je zaprimanje zahtjeva za ogrjev osoba korisnika Centra za socijalnu skrb 

- Pripremamo dokumentaciju za prodaju zemljišta u Perkovcima, Čajkovcima II dio 

i Vrpolju 

- Jučer su bili izbori za VMO i u Perkovcima je izašlo 26% glasača, u Čajkovcima 

26%, a u Vrpolju nepunih 10% 

Tomislav Šimundić: Svi pitaju što je sa stazama? 

Ankica Zmaić: Prošle godine sam potpisala Ugovor sa Ministarstvom i prioriteti su 

na društvenim djelatnostima kako sam informirana 

Dražen Maršić: Kerakameks, već sam to pitanje postavljao ? 

 Ankica Zmaić: primjedbe su i na radove i na popravke. Mi možemo sugerirati i ljutiti 

se i neki dan sam se čula sa Ružicom Drmić, radovi su katastrofalni. Mi možemo poslati dopis 

da se ponovno sastanemo. 

 Drago Marić: Što je sa kružnim tokom? 

 Ankica Zmaić: Sad se radi još dopuna dokumentacije, a vjerojatno su i financije 

upitne. 

 

TOČKA 8.  R a z l i č i t o. 

 

 Joža Biščanić: Želim Vas upoznati da je prije par dana u Vatrogastvu bio inspektor 

koji je utvrdio neke nepravilnosti, mene zanima dali općina ima novca da se riješe neki 

problemi koji su navedeni postavkama dali Vatrogasci mogu računati na to financiranje. 

 Stavke su slijedeće: 20 vatrogasaca treba liječnički pregled 

            13 vatrogasaca treba opremu itd. 

 Nadalje znate da smo imali poplavu, a vatrogasci nemaju potopne pumpe koje bi 

trebalo kupiti u dogledno vrijeme, a mišljenja sam da bi mi kao Općina ove probleme mogli 

riješiti. 

 Ankica Zmaić: Mi smo Vama isplatili 30.000,00 kuna do sada, a trebali smo 7.000,00 

kuna manje po izvršenju Proračuna, ali sada ćemo prebaciti 10.000,00 kuna za koji dan, ali 

me zanima što je sa pumpom za koju smo mi dali novac već prije par godina. 

 Joža Biščanić: Pumpa je popravljena i plaćena je 4.500,00 kuna. 

 Željko Vuković: Zanima nas informacija o ČOBANCU, imam informaciju da u 

računu za novi spomenik uvedene i ploče za stari. Što ćemo sa Upravom groblja? Nikakvih 

informacija nema. 

 Ankica Zmaić: Što se tiče Čobanca iskopirati ćemo Vam izvješće. 

 Željko Lukačević: Bio sam dva puta u Općini Strizivojna, zapisnike nisu napravili, 

kaže Duhović da su u gužvi i da će biti riješeno. 

 Željko Vuković: Čestitke onima koji su pobijedili na izborima i zanima me da li se 

može riješiti problem biračkih mjesta i biračkih spiskova 

 Dražen Maršić: Ja sam protiv promjena biračkih mjesta 

 Tomislav Šimundić: Ja sam protiv mijenjanja biračkih mjesta 

 Željko Vuković: Može informacija za stari spomenik odnosno ploče na spomeniku 



 Ankica Zmaić: Vidjet ćemo kako to riješiti, ali u računu nisu uvedene ploče za stari 

Spomenik. 

 Damir Funarić: Što je sa gospodarskom zonom u Starim Perkovcima, znamo da je 

povoljno dobio zemljište kao nitko do sada i firmom Eurokompost? 

 Ankica Zmaić: Blažević je bio i sve će biti, ali još uvijek ništa, čuti će te informacije 

kad bude nešto zanimljivo 

 Damir Funarić: Ja se ne slažem s tim odgovorom da on prodaje to zemljište. 

 Ankica Zmaić: Ne prodaje on zemljište, već je potpisan Sporazum za povrat, ako 

ništa ne učini 

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

Pralas Zaključio je sjednicu u 22,27 sati. 

 

     Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

   Nada Funarić              Ivan Pralas 

 


