
Z A P I S N I K 

 

 o radu 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 2. 11. 2010. godine u 

prostorijama Općine s početkom rada u 19,30 sati. 

 

 Sjednici nazočni: Ivan Pralas, Željko Kucjenić, Zdravko Karalić, Jelena Turčić,prof., 

Drago Marić, Dražen Maršić, inž., Zlatka Hrastović, Tomislav Šimundić, Pero Pepić, Terezija 

Sočković, Joža Biščanić, Željko Vuković 

 

 Sjednici nisu nazočni: Martina Marić, Damir Funarić, Terezija Bogdanović 

 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, načelnica Općine Vrpolje 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 12. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje za 

katastarsku općinu Stari Perkovci, 

3. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog 

načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine, 

4. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje, 

5. Informacije o stanju izvršenog povrata državnog poljoprivrednog zemljišta na 

području Općine Vrpolje do 30. rujna 2010. godine, 

6. Informacije o stanju naplate zakupa i korištenje državnog poljoprivrednog 

zemljišta na području općine Vrpolje za 2010. godinu, 

7. Informacije o stanju naplate i popis dužnika komunalne naknade do 30. rujna 

2010. godine, 

8. Informacije o provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 

9. R a z l i č i t o. 

  

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 12. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 12. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 12. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 

 

 

 

 



TOČKA 2. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

općine Vrpolje za katastarsku općinu Stari Perkovci 

 

Ivan Pralas: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

području općine Vrpolje za katastarsku općinu Stari Perkovci. 

Ankica Zmaić: Obzirom da je prikupljena sva potrebna dokumentacija, odnosno 

prikupljena su sva očitovanja od strane institucija od kojih je zatraženo, te na osnovu Zakona 

o poljoprivrednom zemljištu Vijeće je dužno donijeti Odluku o raspisivanju natječaja i nakon 

toga Javni natječaj može biti raspisan u jednom od javnih glasila. Prijedlog je da natječaj bude 

raspisan u Posavskoj Hrvatskoj dana 12. studenog 2010. godine. Znači predmet prodaje su 

nekretnine iz članka 1 Odluke odnosno k.č. iz priložene tablice. Početnu cijenu utvrdilo je 

Općinsko Povjerenstvo za utvrđivanje početne cijene za natječaj za prodaju i zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koja 

ide na prodaju iznosi 281ha 44a 26m2 sa ukupnom početnom cijenom od 3.894.797,44 kn i 

odnosi se na državno poljoprivredno zemljište u k.o. Stari Perkovci. 

Ivan Pralas: Obzirom da po ovoj točki nema više pitanja i prijedloga dajem na 

glasanje Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje za k.o. Stari Perkovci 

tko je za, protiv ili suzdržan . 

 Nakon glasanja utvrđeno je da je jednoglasno donesena slijedeća  

O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog  

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 

Vrpolje za katastarsku općinu Stari Perkovci 

 

Članak 1. 

 

 Predmet javnog natječaja za prodaju je poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području općine Vrpolje u katastarskoj općini Stari Perkovci kako 

slijedi: 

 

R. Br. Broj k.č. Površina ha m2 Naziv kulture Početna cijena u kn 
Napomena 

1. 35/5 7997 oranica 10.280,83 u zakupu do 23.02.2011  

2. 36 227565 oranica 317.993,64 u zakupu do 23.02.2011 

3. 37 201228 oranica 281.190,98 u zakupu do 23.02.2011 

4. 38/1 149296 oranica 208.622,50 u zakupu do 23.02.2011 

5. 40 275124 oranica 384.451,40 u zakupu do 23.02.2011 

7. 42 117333 oranica 163.958,20  

8. 43 125007 oranica 174.681,66  

9. 44 125808 oranica 175.800,95 u zakupu do 23.02.2011 

10. 45 105296 oranica 153.023,52 u zakupu do 23.02.2011 

11. 46 84032 oranica 122.121,18  

12. 48 215205 oranica 300.722,09 u zakupu do 23.02.2011 

13. 49 175979 oranica 245.908,65  

14. 50 144185 oranica 201.480,51  

15. 52 145724 oranica 203.631,08  



16. 53 146106 oranica 204.164,88  

17. 54 145785 oranica 211.864,97  

18. 356 4453 oranica 5.724,71  

19. 357 2460 oranica 3.162,53  

20. 403/1 11509 oranica 14.795,80  

21. 474/2 14387 oranica 18.495,71  

22. 474/3 5755 oranica 7.398,54  

23. 474/4 2784 oranica 3.112,23  

24. 474/7 11509 oranica 14.795,80  

25. 508 2597 oranica 3.338,67  

26. 628/1 2877 oranica 3.698,63  

27. 648/3 12984 oranica 18.143,51  

28. 746/1 14386 oranica 18.494,43  

29. 746/2 2474 oranica 3.180,53  

30. 747 11434 oranica 14.699,38  

31. 796/2 5384 oranica 6.018,77  

32. 1678/1 18192 oranica 20.336,84  

33. 1717 8092 oranica 11.307,56  

34. 1718 2841 oranica 3.969,94  

35. 1761/2 11509 oranica 12.865,91  

36. 1761/4 9351 oranica 10.453,48  

37. 1766/1 13354 oranica 14.928,44  

38. 1781 8751 oranica 11.250,15  

39. 1801 3536 oranica 4.545,82  

40. 1807 7147 oranica 9.188,07  

41. 1808 1539 oranica 1.978,52  

42. 1835/7 1867 oranica 2.087,12  

43. 1836/3 13883 oranica 15.519,81  

44. 1843 5754 oranica 6.432,40  

45. 1863/1 16347 oranica 18.274,31  

46. 1868/1 4708 oranica 5.263,07  

47. 1868/2 14387 oranica 16.083,23  

48. 2024 8226 oranica 11.494,81  

49. 2103 2061 oranica 2.534,39  

50. 2104 2144 oranica 2.636,46  

51. 2142 3374 oranica 4.148,97  

52. 2159 1647 oranica 2.117,36  

53. 2170 5453 oranica 7.010,30  

54. 2182/2 36099 oranica 46.408,33  

55. 2187/2 71092 oranica 99.342,19 u zakupu do 23.02.2011 

56. 2189/3 21071 oranica 27.088,56 u zakupu do 23.02.2011 

57. 2191 21753 oranica 27.965,33  

58. 2197 3585 oranica 4.608,82  

UKUPNO:  281ha 44a 26m2  3.894.797,44 KN  

 



 Navedeno poljoprivredno zemljište upisano je u posjedovne listove broj 757, 814 i 862 

k.o. St. Perkovci, Područnog ureda za katastar u Slavonskom Brodu, odnosno u z.k.ul. 702 i 

751 k.o. St. Perkovci u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Slavonskom Brodu. 

Članak 2. 

 Postupak javnog natječaja provest će Općinsko vijeće općine Vrpolje. 

 Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu «Posavska Hrvatska» i na oglasnoj ploči 

općine Vrpolje. 

 Pisane ponude dostavljaju se u  Općinu Vrpolje u roku 15 dana od dana objave 

natječaja u javnom glasilu «Posavska Hrvatska». 

 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće općine Vrpolje uz 

pribavljenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. 

 

Članak 3. 

 Jamčevina iznosi 10% od početne cijene poljoprivrednog zemljišta koje se prodaje i 

uplaćuje se na Proračun Općine Vrpolje broj: 2340009 – 1851400001, koji se vodi kod PBZ, s 

pozivom na broj 68 – 7706 – OIB i dokaz o uplati prilaže se kao sastavni dio dokumentacije. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu u roku 8 dana od dana donošenja i objavit će se u 

«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

Obrazloženje: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 13. sjednici održanoj 2. studenog 2010. 

godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog 

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

 Predmet prodaje su nekretnine označene u članku 1. ove Odluke i u Programu 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 

Vrpolje na koju je suglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog 

gospodarstva, Klasa: 320-02/03-01/136, Urbroj: 525-2-02/DI od 10. ožujka 2003. godine i 

Izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području općine Vrpolje, na koji je suglasnost dalo Ministarstvo 

poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Klasa: 320-02/04-01/1180, urbroj: 525-9-05-

02/DI od 8. veljače 2005. godine. 

 Početnu cijenu utvrdilo je Općinsko Povjerenstvo za utvrđivanje početne cijene za 

natječaj za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine 

Vrpolje temeljem Pravilnika o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaju za dugogodišnji zakup i 

koncesiju za ribnjake («Narodne novine» br. 40/09. i 78/10.) 

 Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koja će se u skladu s ovom Odlukom 

izložiti prodaji iznosi 281ha 44a 26m2 sa ukupnom početnom cijenom od 3.894.797,44 kune 

i odnosi se na državno poljoprivredno zemljište u k.o. St. Perkovci. 

 

TOČKA 3. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog 

načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine 

 

 Ivan Pralas: U materijalima ste dobili Izviješće o radu Općinskog načelnika za 

razdoblje siječanj – lipanja 2010. godine pa molim načelnicu da pojasni navedeno. 

 Ankica Zmaić: Obveza mi je predstavničkom tijelu podnijeti Izvješće za prethodnih 

šest mjeseci rada znači od siječnja – lipnja 2010. godine. U mjesecu ožujku podnijela sam 

Izvješće za lipanj – prosinac 2009. godine pa evo to činim i za ovih šest mjeseci rada. Moram 



napomenuti kako sam navela i u Izvješću, rad Općinskog načelnika nastojala sam usmjeriti na 

štedljivo i racionalno trošenje proračunskih sredstava tako da su prioritete imali projekti i 

programi neophodni za tekuće funkcioniranje i poslovanje i oni projekti koji su bili u fazi 

započetih i ugovorenih radova vezani za prostorno planiranje, zdravstvo i socijalnu skrb, 

komunalnu infrastrukturu, objekte za vjerske obrede i objekte za športski i društveni rad. U 

Izvješću sam iscrpno opisala i konkretno potkrijepila programske aktivnosti koje sam 

provodila zajedno sa zamjenikom načelnika i Jedinstvenim upravnim odjelom za ve segmente 

važne za funkcioniranje Općine Vrpolje. Nastojala sam sve zakonske i statutarne zadaće 

obavljati u okviru zakonskih odredbi, odgovorno i temeljito. 

Pa evo ukoliko ima nekih pitanja izvolite. 

 Dražen Maršić: Ma zanima me što ovo znači: Potpisala sam i preuzela na upravljanje 

ugovore o nadvožnjacima? 

 Ankica Zmaić: Potpisala sam Zapisnike o preuzimanju nadvožnjaka i putnih prijelaza 

u k.o. st. Perkovci na upravljanje i gospodarenje istima iz razloga zato što Hrvatske autoceste 

više nemaju potrebu za korištenje istih. 

 Dražen Maršić: Zatim, Ishodila sam lokacijsku dozvolu za Dobrevo, što je sa drugim 

športskim objektima? 

 Ankica Zmaić: Stadion „Dobrevo“ je prioritet jer nam je i Državna revizija naložila 

da moramo riješiti imovinsko-pravne odnose. A tako ćemo rješavati i druge športske objekte 

na području općine Vrpolje. 

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 Izvješća o radu 

Općinskog načelnika Općine Vrpolje za razdoblje  

siječanj - lipanj 2010. godine 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine 

Vrpolje za razdoblje od siječnja do lipnja 2010. godine.  

 

Članak 2. 

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

 

TOČKA 4. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje 

 

 Ivan Pralas: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Vrpolje. 

 Ankica Zmaić: Na temelju Zakona o plaćama o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi potrebno je donijeti Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje. Ovom Odlukom određuju se 

koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Vrpolje. Plaću službenika odnosno namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 

radnog mjesta,uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Visina osnovice za 

obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu određuje Općinski 

načelnik. Osnovice u drugim općinama se kreću od 3.000,00 do 3.620,00 kuna. Ja sam 

predložila da kod nas bude osnovica 3.320,00 kuna. Kod nas se predlažu slijedeći koeficijenti: 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 2,30, Administrativni referent – 1,85 koeficijent, 



Komunalni redar – 1,30 koeficijent, te spremač – 1,00 koeficijent. U drugim Općinama u 

Jedinstvenom upravnom odjelu ima puno više službenika i namještenika kod nas je to Nada, a 

računovodstvo nam se vodi u županijskom servisu. Pa evo ukoliko netko ima nekakvih pitanja 

izvolite postaviti.  

Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga po ovoj točki, Općinsko vijeće  jednoglasno 

je donijelo slijedeću 

 

ODLUKU  

O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE 

SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA JEDINSTVENOG 

UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE  

 

Članak 1. 

      Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela općine Vrpolje. 

 

Članak 2. 

      Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose: 

 

Redni 

broj 
RADNO MJESTO KOEFICIJENT 

KLASIFIKACIJSKI 

RANG 

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 2,30 1 

2. Administrativni referent 1,85 11 

3. Komunalni redar 1,30 11 

4. Spremač 1 13 

 

Članak 3. 

      Plaću službenika odnosno namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 

radnog mjesta, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

 

Članak 4. 

 Visinu osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu određuje Općinski načelnik posebnom Odlukom. 

 

Članak 5. 

 Osim prava na plaću iz članka 3. ove Odluke, službenici i namještenici ostvaruju 

pravo na ostala materijalna i druga prava iz radnog odnosa u skladu s pozitivnim propisima, 

općim aktima Općine Vrpolje i kolektivnim ugovorom koji se primjenjuje na državne 

službenike i namještenike. 

 Naknade plaća i druga materijalna prava ne mogu biti manja od onih koje se priznaju 

državnim službenicima i namještenicima. 

 

Članak 6. 

 Pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika donijet će osoba ovlaštena za 

donošenje rješenja u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke. 

 

Članak 7. 

     Danom stupanja na snagu ove Oduke prestaje važiti Pravilnik o plaćama dužnosnika i 

službenika Jedinstvenog upravnog odjela općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije»br. 3/08.). 



Članak 8. 

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

Brodsko-posavske županije“. 

 

TOČKA 5. Informacije o stanju izvršenog povrata državnog poljoprivrednog 

zemljišta na području Općine Vrpolje do 30. rujna 2010. godine 

 

 Ivan Pralas: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni sve o stanju izvršenog 

povrata državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vrpolje. 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili tabelarni pregled površina povrata 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje i na 

osnovu podnesenih zahtjeva većina povrata je izvršena jedino je ostalo u Perkovcima dvije 

osobe,u Čajkovcima jedna osoba i u Vrpolju obitelj Ostrogonac. Povrat je izvršen u vlo 

visokom postotku. 

 Dražen Maršić: Zanima me Manda Ostrogonac, površina zatražena za povrat je 20 

ha, a površina za koju je izvršen povrat je 32 ha ? 

 Ankica Zmaić: Takav primjer imamo kod obitelji Ostrogonac i kod obitelji Knežević 

što znači da je podnesen zahtjev za 20 ha ali prema dodatnoj dostavljenoj dokumentaciji 

utvrđeno je da imaju 32 ha povrata, i tako je isto i kod Kneževića. Dokumentaciju je rješavalo 

ODO i Imovinsko-pravna služba u Županiji. 

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

jednoglasno je prihvatilo informaciju o stanju izvršenog povrata državnog poljoprivrednog 

zemljišta na području Općine Vrpolje do 30. rujna 2010. godine. 

 

TOČKA 6. Informacije o stanju naplate zakupa i korištenje državnog 

poljoprivrednog zemljišta na području općine Vrpolje za 2010. godinu 
 

Ivan Pralas: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni sve o stanju naplate zakupa 

i korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta na  području Općine Vrpolje 

Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili spiskove zakupnika i korisnika 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, evidentirano je tko je platio a tko nije, stoga su 

dužnicima poslane opomene, međutim i nakon toga još uvijek nisu svi platili. 

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

je prihvatilo informaciju o stanju naplate zakupa i korištenje državnog poljoprivrednog 

zemljišta na području općine Vrpolje za 2010. godinu. 

 

TOČKA 7. Informacije o stanju naplate i popis dužnika komunalne naknade do 30. 

rujna 2010. godine 

 

Ivan Pralas: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni sve o stanju naplate i popis 

dužnika komunalne naknade do 30. rujna 2010. godine 

Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili popis dužnika komunalne naknade do 30. 

rujna 2010. godine. U tijeku je slanje opomena pred prisilnu naplatu za navedene dugove, 

odnosno potraživanja Općine Vrpolje. 

Dražen Maršić: Mario d.o.o. Tko je to? 

Ankica Zmaić: To je brat od Jadranke Pavlović koji je imao prostor na Vašarištu, a 

koji je u vlasništvu Runolista d.o.o. na kojem je bilo skladište građevinskog materijala. 

 



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

jednoglasno je prihvatilo informaciju o stanju naplate i popis dužnika komunalne naknade do 

30. rujna 2010. godine. 

 

TOČKA 8. Informacije o provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje 

 

Ankica Zmaić: Na osnovu zaključaka sa 12. sjednice Općinskog vijeća odaslali smo 

dopise Hrvatskim vodama, Vladi RH i Ministarstvu poljoprivrede i u materijalima ste dobili 

predstavku od Vlade RH, te Vas nadalje želim informirati i upoznati sa aktivnostima koje su 

se provodile na području općine Vrpolje kako slijedi:  

- što se tiče mrtvačnice u Starim Perkovcima izvođač je dosta kasnio sa radovima i 

nakon nekoliko sastanak krenuli su radovi koji su trenutno u tijeku 

- što se tiče ambulante u Starim Perkovcima jako sam zadovoljna sa tempom 

izvođenja radova, a zadovoljan je i nadzor koji je iz Vinkovaca, a imenovalo ga je 

Ministarstvo 

- Bila sam na sastanku u Đakovačkoj nadbiskupiji sa gosp. Hranićem biskupom i gosp. 

Ćuturom ravnateljem te našim svećenikom Đurom Kedveš gdje smo dogovorili planove i 

prioritete za Crkvu u Vrpolju. Objavljena je javna nabava za Crkvu za rekonstrukciju i 

obnovu na koju su se javila dva ponuditelja i to: Vukojević-gradnja Sl. Brod, Hedon iz 

Zagreba, a povoljniji je bio Vukojević gradnja Sl.Brod sa iznosom 318.000,00 kuna za fasadu 

– žbukanje. 

- kanalizacija – održan je sastanak predstavnika iz Zagreba, Kerakameksa, nadzora i 

nas iz Općine gdje je razgovarano o svemu što izvođači trebaju sanirati nakon izvršenih 

radova, trebali bi još izvršiti radova u duljini od 500 m i to u Radićevoj ulici s lijeve strane 

prema Čajkovcima 

- što se tiče poljoprivrede u katastru i gruntovnici sam usklađivala sve vezano za 

zemljište a za k.o. Čajkovce 

- uputili smo Hrvatskim vodama požurnicu za očitovanje za Čajkovce kako bi mogli 

ići u raspisivanje natječaja za II dio 

- potpisala sam ugovor za sufinanciranje obrane od tuče sa Županijom na iznos 

6.300,00 kuna 

- poslali smo opomene za zakup poljoprivrednog zemljišta i komunalnu naknadu 

- 20. 10. u Narodnim novinama smo ponovno objavili obavijest o namjeri davanja 

koncesije za dimnjačara, koji je bio objavljen i u mjesecu ožujku ali se nitko nije javio, a sada 

se nadamo da će se ipak netko javiti, rok je do 19.11.2010. 

- u Šamačkoj ulici je nasipavan kamen te je ispred kčbr. 37 izvršen iskop kanala 

- Željko i ja smo išli u obilazak i mjerenje nogostupa u ulicama Šamačkoj, 

Starčevićevoj, Meštrovićevoj itd i izmjereno je 5000m nogostupa, napravljen je projektni 

zadatak i uputili smo ga na 10 adresa za izradu projekata. 

- bila sam na Skupštini društva Vodovoda Sl. Brod i izabran je novi direktor Marko 

Blažević koji je do sada bio v.d. 

- konstituirane su sjednice MO u sva tri naselja naše Općine, u Vrpolju je izabrani 

predsjednik Mijo Šunić, u Starim Perkovcima je predsjednik Jozo Klaić, a u Čajkovcima je 

predsjednik Ivan Pralas 

- Naručila sam detaljnu analizu za izradu projektne dokumentacije za zgradu Općine 

kako bi mogli zatražiti određena sredstva za sanaciju 

- donijela sam Pravilnik jedinstvenog upravnog odjela i Odluku o obračunu osnovice 

što sam već bila i napomenula 

- bila sam u Županiji na sastanku o popisu stanovništva i sa popisom se kreće u 2011. 

godini u mjesecu travnju. 



- prošli tjedan sam bila na ročištu za Urban Gorana i Urban Miroslava koji su tužili 

Općinu prošle godine a vezano za poplavu 2005. godine, presuda je u našu korist, ali tko će 

nam troškove platiti. 

Terezija Sočković: Što je sa vodovodm? 

 Ankica Zmaić: I sada kad je bila Skupština bilo je govora o vodovodu u Starim 

Perkovcima gdje se naplaćuje voda po tarifi kao kvalitetna a pijemo tehnološku vodu. 

 - tvornica St. Perkovci – EUROKOMPOST – bili su ovdje projektanti koji su radili 

projekt i rekli da će isti biti gotovi do mjeseca prosinca i nakon toga slijedi podnošenje 

zahtjeva za Građ. dozvolu. 

 Jelena Turčić,prof.- koje je optimalno vrijeme za izgradnju nogostupa? 

 Ankica Zmaić: Općina je potpisala Ugovor još prije dvije godine sa Ministarstvom 

regionalnog razvoja i ne mogu reći decidirano kada će krenuti radovi jer smo svi skupa u 

krizi. 

 Jelena Turčić, prof.: Mene zanima ona cesta kod groblja sva je u rupama pa molim 

da se dogovori sa Općinom Strizivojna da se to sanira. 

 Ankica Zmaić: U Općini Strizivojna iz sredstava naselja Vrpolje ima toliko da se 

održavanje ne mora plaćati 3 godine i  molim Upravu groblja da reagiraju jer se ništa nije 

promijenilo vezano za funkcioniranje prema Zakonu o grobljima i pratećim aktima. 

 Željko Vuković: Uprava groblja nije obaviještena o radovima koji su rađeni na 

groblju. 

 Željko Lukačević: Nadopunio bih načelnicu sa informacijama da su 27. 10. 

izmijenjene lampe od strane osobe za održavanje javne rasvjete gosp. Luketića, zatim je u 

Meštrovićevoj ulici pukla cijev za vodu što je sanirano. Nadalje išli smo u obilazak groblja 

poginulim braniteljima povodom dana Svih svetih. Što se tiče sastanka Uprave groblja 

razgovarao sam sa gosp. Duhovićem i obećao mi je da će sazvati sastanak ali opet ništa. 

 Željko Vuković: Zanima me da li je Kerakameks sve vratio u prvobitno stanje npr. 

Pavićeva ulica, zatim u Radićevoj ulici ispred kućnog broja 47, kod Ćivića je zatrpan kanal i 

su samo malo ostavili prohodnosti i još jedno pitanje što je sa spomenikom? Da li je 

dogovoren kakav sastanak za izmuljivanje kanalske mreže? 

 Ankica Zmaić: Sanaciju je obilazio Željko, zamjenik zajedno sa nadzorom i 

izvođačima. Spomenik palim borcima nije bio ugovorom vezan za novoizgrađeni Spomenik 

braniteljima Domovinskog rata. Za kanalsku mrežu još uvijek nije ništa dogovoreno 

 Zlatka Hrastović: Da li ima mogućnosti da se riješi prijelaz u Jelačićevoj ulici, pa 

onda kod Bore da se riješi taj šaht? 

 Ankica Zmaić: Rješit ćemo te krhotine i rupe prema Starčevićevoj i Walingerovoj 

 

TOČKA 9. R a z l i č i t o 

 

 Jelena Turčić,prof.: Htjela sam pitati obzirom da je bio sastanak humanitarnog 

karaktera za dečka Tandaru Dinka, da li je Općina razmišljala o sudjelovanju u 

sufinanciranju? 

 Ankica Zmaić: Kako je bilo za gosp. Šunića odnosno dijete malog Mihajla, 

dostavljena je zamolba i nakon toga je Općina sudjelovala sa određenim iznosom, pa tako 

neka se dostavi zamolba i za Tandaru? 

 Željko Vuković: Do jučer je sakupljeno oko 10.000,00 kuna. 

 Željko Kucjenić: Zanima me status mlina, čije je to vlasništvo, obzirom da su bili 

neki ljudi nešto snimali ili što su već radili 

 Ankica Zmaić: Mlin je pod ingerencijom Fonda za privatizaciju i mi sa njima vodimo 

spor, a ti koji su obilazili bili su predstavnici Konzervatorskog odjela odnosno Ministarstva 

kulture. 



 Dražen Maršić: Ne znam kakva je praksa u drugim općinama po pitanju Povjerenstva 

za zemlju dali se plaća ili ne, ali ukoliko ne bude naknade ja više neću dolaziti mene slobodno 

možete zamijeniti. 

 Ankica Zmaić: Primljeno na znanje, evo svi ste čuli. 

 Željko Lukačević: Evo želimo samo obavijestiti da su vatrogasci samoinicijativno 

poslali požurnicu za rješavanje slučaja a obećano je da će biti zakazano ročište za 15. ili 16. 

studeni . 

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

je sjednicu u 21,30 sati. 

 

         Zapisničar:      Predsjednik Općinskog vijeća: 

       Nada Funarić          Ivan Pralas   


