
Z A P I S N I K 

 

 o radu 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 24. 11. 2010. godine u 

prostorijama Općine s početkom u 20:00 sati. 

 

Sjednici nazočni: Zdravko Karalić, Ivan Pralas, Jelena Turčić, Pero Pepić,  

Joža Biščanić, Željko Vuković, Željko Kucjenić, Drago Marić, Dražen Maršić,  

Damir Funarić, Tomislav Šimundić i Terezija Sočković. 

 

 Sjednici nisu nazočni: Terezija Bogdanović, Zlatka Hrastović i Martina Marić.  

 

 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, načelnica Općine Vrpolje,  

Željko Lukačević, zamjenik načelnice 

 

 Zapisnik vodi: Željko Lukačević 

 

 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 13. 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 Vrpolje , 

3. Prijedlog Odluke o određivanju naknade za rad Povjerenstva za prodaju i 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vrpolje, 

4. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Vrpolje, 

5. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih 

općine Vrpolje, 

6. Informacije o provedenim aktivnostima na području općine Vrpolje,  

7. R a z l i č i t o. 

 

 Ivan Pralas, predsjednik Općinskog vijeća upitao je nazočne da li ima netko od 

nazočnih kakvu dopunu dnevnog reda. 

 

 Ankica Zmaić: Pozdravljam sve prisutne. Imam nadopunu dnevnog reda i to: 

Prijedlog Zaključka povodom razmatranja dopisa od Hrvatskih voda VGO VP Sliva Save. 

 

 Ivan Pralas: Predlažem da ovaj Zaključak stavimo pod točku 6., a da preostale točke 

pomaknemo za jedno mjesto. 

 

 S ovom nadopunom Dnevni red je jednoglasno usvojen i glasi: 

 

1. Usvajanje Zapisnika o radu 13. 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 Vrpolje , 

3. Prijedlog Odluke o određivanju naknade za rad Povjerenstva za prodaju i 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vrpolje, 



4. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Vrpolje, 

5. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih    

    općine Vrpolje, 

6. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja dopisa od Hrvatskih voda VGO VP 

Sliva Save, 

7. Informacije o provedenim aktivnostima na području općine Vrpolje,  

8. R a z l i č i t o. 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 13. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 13. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 13. 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 Vrpolje 

 

 Ankica Zmaić: U svojim materijalima dobili ste ovaj prijedlog Odluke. Kao što ste 

mogli vidjeti većina čestica je malih površina, a ukupna površina svih je 62ha57a83m2. 

Čestice se nalaze diljem cijele k.o. Vrpolje. Ukupna vrijednost čestica je 826.158,82kn. 

Povjerenstvo je iskoristilo zakonsku mogućnost, te susjedne čestice povezalo u cjeline, te 

potom za iste iskazala ukupne površine i cijene. Kao i za Čajkovce i ovdje ide sve po istom 

Pravilniku o početnoj cijeni. U dobivenim tablicama možete vidjeti koliko je gdje povećanje. 

Sve ide u skladu sa Starim i važećim Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. 

 

 Ivan Pralas: Da li netko ima kakvih pitanja po ovoj točki? 

 

 Damir Funarić: Pozdravljam sve prisutne. U uhu mi je kod izlaganja načelnice 

zapelo stari i važeći Program raspolaganja, pa me zanima da li se priprema nešto drugo. 

 

 Ankica Zmaić: Moramo ići u Izmjene i dopune Programa zbog Izmjena i dopuna 

prostornog plana, tj. površina za prečistać, zatvor itd… Što je bilo za prodaju ostati će za 

prodaju, a što je bilo za koncesiju, bit će za koncesiju, odnosno dugogodišnji zakup. Povrat je 

još malo okončan, a izvršili smo i izmjer državnog zemljišta. 

 

 Damir Funarić: Zadovoljan sam ovim odgovorom, jer je bilo priče da će preostalo 

zemljište ići u zakup. 

 

 Nakon glasanja sa 12 glasova ZA i jednim suzdržanim glasom donesena je slijedeća: 

 

 

O D L U K A 

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog  

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 

Vrpolje za katastarsku općinu Vrpolje 

 



Članak 1. 

 

 Predmet javnog natječaja za prodaju je poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području općine Vrpolje u katastarskoj općini Vrpolje kako slijedi: 

 

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

1. 164/1 6690 oranica 7.478,75  

2. 165 17836 oranica 19.938,86  

 166 4694 oranica 5.247,42  

 167/2 11509 oranica 12.865,91  

 Ukupno 34039  38.052,19  

3. 170/1 9514 oranica 10.635,70  

 170/4 23018 oranica 25.731,82  

 170/5 18623 oranica 20.818,65  

 Ukupno 51155  57.186,17  

4. 193/1 3147 oranica 4.045,73  

 193/2 3151 oranica 4.050,88  

 Ukupno 6298  8.096,61  

5. 194 207364 oranica 289.765,28  

6. 231/2 18544 oranica 23.839,89  

7. 246 11509 oranica 14.795,80  

8. 247/1 12818 oranica 16.478,63  

 247/2 9920 oranica 12.753,01  

 Ukupno 22738  29.231,64  

9. 249/2 10214 oranica 13.130,96  

10. 250 62330 oranica 87.098,39  

11. 308 17264 oranica 22.194,34  

12. 322 2424 oranica 2.980,77  

13. 470/3 12009 oranica 15.438,59  

14. 1076/2 2579 oranica 2.883,06  

 1077 3176 oranica 3.550,45  

 Ukupno 5755  5.433,51  

15. 1086/2 4093 oranica 5.261,89  

 1086/3 12890 oranica 16.571,19  

 1086/4 8992 oranica 11.559,98  

 1086/5 8092 oranica 10.402,96  

 Ukupno 34067  43.796,02  

16. 1087/1 4140 livada 3.050,85  

 1087/4 2518 livada 1.855,56  

 1087/5 3417 livada 2.518,05  

 Ukupno 10075  7.424,46  

17. 1107/2 12955 oranica 16.654,75  

18. 1254/2 5104 oranica 6.561,62  

19. 1991 1834 oranica 2.357,76  

20. 2214/1 11628 oranica 15.598,72  



 2214/2 2878 oranica 3.860,78  

 2214/4 2878 oranica 3.860,78  

 Ukupno 17384  23.320,28  

21. 2216 75002 oranica 108.998,16  

22. 2373 1029 oranica 1.322,87  

Ukupno 
62ha57a83m

2 
 826.158,82  

 

 

 Navedeno poljoprivredno zemljište upisano je u posjedovni list broj 840 k.o. Vrpolje, 

Područnog ureda za katastar u Slavonskom Brodu, odnosno u z.k.ul. 956 i 1129 k.o. Vrpolje 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 14. sjednici održanoj 24. 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. Vrpolje. 

 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 62ha 57a 83m2 sa ukupnom početnom cijenom od 826.158,82 kune i 

odnosi se na državno poljoprivredno zemljište u k.o. Vrpolje. 

 

 

TOČKA 3. Prijedlog Odluke o određivanju naknade za rad Povjerenstva za prodaju i 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vrpolje, 

 

 Ivan Pralas: Znate da je na zadnjem vijeću gosp. Maršić zatražio da Komisija za svoj 

rad ima nekakvu naknadu. 

 

 Ankica Zmaić: Vezano za ovu Odluku samim kandidiranjem za Općinsko vijeće 

mišljenja sam da kandidati imaju volju i sudjelovati u radu, te samim time vijećnici imaju 

obveze i odgovornosti. Nadoknada za  rad je u skladu s našim Odlukama Vijeća.  

I Povjerenstvo za uvođenje u posjed ima naknadu. Gosp, Maršić je posljednji put rekao da se 

ovaj rad nagradi. Moj prijedlog je da se članovima povjerenstva nadoknadi rad sa 30,00kn 

neto po satu. Za tih 30,00kn potrebno je još platiti poreze i doprinose. Ako se netko nađe 

uvrijeđen ili ne želi ovako neka se izjasni o tome. Predložila sam ovo iz razloga što ne želim 

da se Povjerenstvo osipa, a treba se još dosta raditi. 

 

 Ivan Pralas: Dajem točku na raspravu. 

 Dražen Maršić: Slobodno dajem svoje mjesto nekom drugom da ne ispadne da sam 

htio odustati samo radi 30,00kn.  

 

 Damir Funarić: S punim pravom je tražena ova naknada. Ovo se tiče budućnosti sela 

i jako odgovoran posao. 

 

 Ivan Pralas: Ako nitko više nema nikakvih dopuna dajem Prijedlog na glasanje. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo slijedeću: 

 

 

ODLUKU 

o određivanju naknade za rad 

Povjerenstva za prodaju i zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  

Republike Hrvatske na području općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje odobrava pravo na naknadu troškova za rad članovima 

Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 

područje općine Vrpolje. 

 

Članak 2. 

 

 Za Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke, Općinsko vijeće općine Vrpolje određuje 

visinu naknade za troškove za svoj rad i to u neto iznosu od 30,00 kuna po odrađenom satu. 

 

 



Članak 3. 

 

 Članovima Povjerenstva naknada se isplaćuje po okončanju nacrta prijedloga odluke o 

izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju i zakup državnog poljoprivrednog zemljišta uz 

priloženo izvješće o radu Povjerenstva i evidenciji utrošenih i odrađenih sati. 

 

Članak 4. 

 

 Naknada se isplaćuje iz Općinskog proračuna na žiro račune članovima Povjerenstva. 

 

Članak 5. 

 

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

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

 

 

TOČKA 4. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Vrpolje, 

 

 Ankica Zmaić: Općina Vrpolje do sada je imala na snazi Odluku o komunalnom redu 

još iz 1997. godine. Obzirom da je prošle godine  izmijenjen Zakon o lokalnoj i područnoj 

regionalnoj samoupravi, te  se izvršila i izmjena i dopuna Zakona o komunalnom 

gospodarstvu i donesen je i Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i 

gradonačelnika Grada Zagreba, te uz usklađenje Zakona  predlažem novu Odluku o 

komunalnom redu, a koja sadrži i dijelove Prekršajnog zakona. Smatram da je ovom Odlukom 

pokriveno dosta toga. To vrijedi za sve mještane Općine Vrpolje, fizičke i pravne osobe. 

Svatko ima svoje obveze prema ovoj Odluci. Ne smije se bez pitanja Općine ostavljati 

glomazni otpad, mora se čistiti kanale i staze, ne smije se bez odobrenja Općine postavljati ni 

cijevi za kolni prijelaz preko kanala itd. 

Vrlo je bitno da Kaznene odredbe može provoditi komunalno redarstvo, danas sutra će 

Općina morati uvesti i komunalnog redara, možda u suradnji sa nekom od susjednih Općina 

ili sama. Zamolit ću zamjenika načelnika da ovu Odluku objavi na našim stranicama. 

Obzirom da nije bilo rasprave po ovoj točki, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

slijedeću:  

 

ODLUKU  

O KOMUNALNOM REDU 

OPĆINE VRPOLJE 

 

I – OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom reguliraju se odnosi u komunalnom gospodarstvu, utvrđuju se osnove 

komunalnog reda kao i mjere za njegovo provođenje u cilju osiguranja uvjeta zaštite okoliša 

na području općine Vrpolje. 

 

Članak 2. 

Ovom Odlukom za područje Općine Vrpolje propisuje se: 

1. uređenje naselja, 

2. održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, 



3. korištenje javnih površina 

4. skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, 

5. uklanjanje snijega i leda, 

6. uklanjanje protupravno postavljenih predmeta na javnim površinama, 

7. mjere za provođenje komunalnog reda, 

8. kaznene odredbe. 

 

II – UREĐENJE NASELJA 

 

Članak 3. 

Uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se određivanje uvjeta glede oblika, položaja, 

roka i načina postavljanja pokretnih i drugih stvari kao i obavljanje pojedinih radnji na javnim 

površinama na području općine Vrpolje, a čije postavljanje utječe na izgled naselja. 

 

Članak 4. 

Pokretnim i drugim stvarima čije postavljanje utječe na uređenje naselja, smatraju se: 

- dječja igrališta, 

- montažni kiosci do 12 m2, 

- panoi, transparenti i plakati, 

- oglasne ploče, 

- izložbeni ormarići, 

- reklame (izlozi, svjetleće reklame, oslikane fasade), 

- tende i ostali uređaji na fasadama, 

- zaštitni stupići i ograde, 

- štandovi i naprave (npr. naprave za prodaju pića, napitaka, sladoleda i ambulantnu prodaju 

robe, te ambulantno pružanje usluga, peći za pečenje plodina i slične naprave),  

- pokretne naprave (npr. stolovi, stolice, klupe, suncobrani, pokretne ograde, cvjetne vaze i 

druge naprave postavljene ispred ugostiteljskih odnosno obrtničkih radnji, te cirkusi, zabavne 

radnje, luna-parkovi i slične naprave). 

Članak 5. 

Postavljanje pokretnih i drugih stvari iz članka 4. ove Odluke odobrit će se uz slijedeće 

uvjete: 

- da postavljene pokretne stvari ne ometaju odvijanje kolnog i pješačkog prometa i zaklanjaju 

preglednost prometne signalizacije, 

- da postavljene pokretne stvari ne utječu negativno na oblikovanje i korištenje okolnog 

prostora, te da se uklapaju u okoliš i ambijent oko iste, 

- da postavljene pokretne stvari ne predstavljaju izvor dodatne buke, onečišćenja i drugih 

emisija, 

- da su postavljene pokretne stvari izrađene od trajnog materijala i montažnog karaktera u 

slučaju potrebe za uklanjanjem, 

- da se pokretne stvari u svrhu obavljanja djelatnosti određene ugostiteljske ili obrtničke 

radnje postave u širini poslovnih prostora. 

 

Članak 6. 

Radi postavljanja stvari iz članka 4. ove Odluke na javnim površinama a u cilju uređenja 

naselja, fizičke i pravne osobe dužne su ishoditi odobrenje od Općinskog načelnika Općine 

Vrpolje, a u slučaju da se radi o prometnim površinama obavezna je i suglasnost Policijske 

uprave Brodsko-posavske. 

 

Članak 7. 



Javne prometne površine (ceste, nogostupi, kolnici) moraju biti uređene i održavane na 

način da osiguravaju normalno funkcioniranje prometa. 

 Održavanje i uređenje javnih prometnih površina obveza je svih fizičkih i pravnih 

osoba na području općine Vrpolje, naročito za čišćenje površina koje su osobno 

prouzrokovali. 

 Zabranjeno je nanošenje blata na javnu prometnu površinu, kao i rasipanje tereta 

prilikom prijevoza javnom prometnom površinom. 

 

Članak 8. 

 Objekti, uređaji i oprema za javnu rasvjetu moraju se redovito održavati putem fizičke 

ili pravne osobe na temelju Ugovora. 

 Zabranjeno je uništavati objekte i uređaje javne rasvjete kao i lijepljenje plakata, 

reklama i sličnih predmeta po objektima ili stupovima javne rasvjete bez odobrenja 

Općinskog načelnika. 

 

Članak 9. 

 Postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava dozvoljava se na mjestima koja su u tu 

svrhu predviđena odlukom Općinskog načelnika. 

 Uz suglasnost Općine Vrpolje dozvoljeno je na javnim površinama uz cestu postavljati 

dopunske ne standardne putokaze i znakove informacija na udaljenosti od najmanje 1,5 m od 

ruba kolnika ceste. 

 

Članak 10. 

 Gospodarski subjekti samostalne i ugostiteljske radnje registrirane na području općine 

Vrpolje, dužne su na fasadi objekta u kojemu se nalazi poslovni prostor postaviti odgovarajući 

natpis gramatički ispravan i čitljiv i tehnički kvalitetno izveden. 

 

 

 

III – KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 

 

Članak 11. 

Javne površine u smislu ove Odluke su: 

1. ulice, trgovi, ceste, parkirališta, pješačke staze, pješačke zone, prilazi, mostovi, ulični 

travnjaci, te jarci uz prometne površine 

2. autobusne i željezničke stanice, stajališta u javnom prometu 

3. parkovi, groblje, spomenici, zelene površine (drvoredi, nasadi, travnjaci, šetališta, otoci na 

prometnim površinama ) 

4. sportski i zabavni tereni (stadioni, igrališta, dječja igrališta, i sl.) 

Na javnim površinama Općine Vrpolje mogu se postavljati pokretne stvari iz članka 4. i po 

uvjetima iz članka 5. ove Odluke, po odobrenju Općinskog načelnika općine Vrpolje. 

Postavljene pokretne stvari moraju se održavati urednim i ispravnim, a dotrajale, uništene ili 

neuredne pokretne stvari moraju se zamijeniti novima. 

Kada se pokretne stvari postavljaju na nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje, vlasnik 

pokretnih stvari platiti će naknadu za korištenje javne površine čija se visina određuje 

posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Vrpolje. 

 

 

IV – ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA 

 



Članak 12. 

Pod održavanjem čistoće i čuvanjem javnih površina smatra se čišćenje javnih površina i 

određivanje mjera za čuvanje javnih površina. 

 

Članak 13. 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje osigurava sredstva za održavanje javnih površina na način da 

iste budu uredne i čiste, te služe svrsi kojoj su namijenjene, sukladno godišnjem programu 

održavanja komunalne infrastrukture iz članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

 

Članak 14. 

 Održavanje čistoće javnih površina obveza je: 

- fizičkih osoba – vlasnika ili korisnika stambenih objekata 

- korisnici poslovnih objekata 

- Općine na javnim površinama 

 

Članak 15. 

Na javnim površinama radi održavanja čistoće i urednosti vlasnici i korisnici objekata dužni 

su čistiti i održavati površine ispred objekata, te poduzeti mjere za sprečavanje širenja štetnih 

utjecaja u okoliš, a osobito da iz objekata i dvorišta istih ne ide ništa na javne površine 

(smeće, otpadna voda, kanalizacija, blato, nanosi materijala i sl.). 

Pravne i fizičke osobe čiji objekti nisu priključeni na javni sustav odvodnje otpadnih voda 

dužni su izgraditi i održavati posebne objekte sukladno posebnim propisima kako bi ispunili 

uvjete iz prethodnog stavka ovog članka. 

Pravne i fizičke osobe dužne su koristiti košarice za otpad i setove kontejnera za odvojeno 

skupljanje otpada (staklo, PET, papir,…) postavljene na javnim površinama i ne smiju javne 

površine onečišćivati bacanjem otpada. 

Postavljene košarice i kontejneri za otpad ne smiju se uništavati i oštećivati. 

Javne površine, te objekti i uređaji postavljeni na istima moraju se koristiti sukladno njihovoj 

namjeni, te se ne smiju oštećivati, uništavati i onečišćavati. 

 

Članak 16. 

Radi zaštite javnih zelenih površina zabranjeno je: 

- oštećivati ukrasno i samoniklo bilje, drveće i grmlje, 

- skupljati i odnositi panjeve, trupce, 

- kopati i odvoziti zemlju, pijesak, kamenje, humus i sl., 

- oštećivati i rušiti stabla i ukrasne grmove, 

- oštećivati drveće, ukrasno grmlje i zelene površine raznim materijalima prilikom gradnje, 

kod istovara i dopreme građevinskog materijala, ogrjevnog drveta, ugljena i sl., 

- loženje vatre i potpaljivanje stabala i ukrasnog grmlja, 

- parkirati i zaustavljati vozila na zelenim površinama, 

- upotreba površina određenih za dječju igru i korištenje sprava za igru djece protivno 

njihovoj namjeni, 

- neovlaštena prenamjena zelenih površina, 

- oštećivanje i branje niskog raslinja i cvijeća, 

- onečišćenje javne površine otpacima, životinjskim izmetom i sl. 

Uklanjanje drveća, grmlja i drugih nasada s javnih površina može se izvršiti po odobrenju 

Općinskog načelnika općine Vrpolje. 

 

 

 



Članak 17. 

Na javnim površinama zabranjeno je: 

- odlagati smeće ili na bilo koji drugi način stvarati nečistoću 

- prekopavanje ili bilo kakvo oštećenje, 

- ostavljati i držati dotrajala vozila, uređaje i njihove dijelove, te druge predmete 

koji čine glomazni otpad, 

- šarati i pisati, odnosno uništavati zidove zgrada i ostalih objekata 

- puštati stoku i perad na ispašu, 

- ispuštati zagađenu vodu u kanale za odvodnju oborinskih voda, 

- odlaganje ogrjevnog drveta, ugljena i sličnog materijala duže od 5 dana na javnoj 

površini, 

- odlaganje građevinskog materijala bez odobrenja Općine, 

- zatrpavanje kanala za odvodnju oborinskih voda i izgradnje kolnog prijelaza preko 

kanala bez odobrenja Općine, 

- izgradnja nadstrešnica i terasa bez odobrenja Općine, 

- asfaltiranje, betoniranje ispred obiteljskih kuća i lokala bez odgovarajuće 

dokumentacije i odobrenja Općine, 

- obavljati ugostiteljske usluge bez odobrenja Općine  

 

Članak 18. 

Odlaganje građevinskog materijala, otpadnog građevinskog materijala kao i postavljanje skela 

na javnim površinama i prekapanje javnih površina može se izvršiti uz prethodno odobrenje 

Općinskog načelnika Općine Vrpolje, koji će odrediti uvjete i rok za izvođenje radova i visinu 

naknade za privremeno zaposjedanje javne površine, te uvjete dovođenja javne površine u 

prvobitno stanje. 

 

Članak 19. 

Javna površina može se privremeno zauzeti radi istovara ogrjevnog drveta, te piljenje i 

cijepanje drva, ugljena i sličnog materijala, u kojem slučaju se isto ima ukloniti s javne 

površine najkasnije u roku 5 dana samo onda kada vlasnik nema prostora na vlastitoj parceli 

za istovar istog. 

Javna površina može se privremeno zaposjesti radi istovara i utovara robe, na način da se ne 

ometa promet, te se odložene stvari moraju ukloniti najkasnije u roku 24 sata samo onda kad 

za to nema druge mogućnosti. 

Za korištenje javne površine iz stavaka 1. i 2. ovog članka potrebno je ishoditi odobrenje 

Općinskog načelnika Općine Vrpolje. 

Članak 20. 

 Vlasnici, odnosno korisnici stambenih i poslovnih objekata dužni su kanale za 

odvodnju oborinskih voda neprestano održavati u stanju funkcionalnosti i to u dužini objekta i 

zemljišta koje koriste. 

 U kanale za odvodnju oborinskih voda ne smiju se ispuštati otpadne tekućine, kao ni 

na javne površine. 

Članak 21. 

 Odvoz fekalija može se vršiti isključivo u zatvorenoj posudi (cisterni), kako bi se 

spriječilo prosipanje fekalije po javnim površinama. 

 

Članak 22. 

Organizatori prigodnih javnih priredbi i skupova dužni su zatražiti suglasnost Općinskog 

načelnika općine Vrpolje u kojem će se utvrditi način, rok i osiguranje prigodnih javnih 

priredbi i skupova. 



Organizatori su dužni, po završetku prigodnih javnih priredbi i skupova, očistiti korištenu 

javnu površinu ili objekt najkasnije do idućeg kalendarskog dana do 7.00 sati. 

 

V – SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE S KOMUNALNIM OTPADOM 

 

Članak 23. 

 Na području općine Vrpolje sakupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada obavlja se 

temeljem Ugovora o koncesiji. 

 Sakupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada obavlja se kao: 

- sakupljanje i odvoz komunalnog otpada – kućnog smeća 

- sakupljanje i odvoz glomaznog otpada 

 

Članak 24. 

Pravna osoba koja obavlja komunalnu djelatnost skupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada 

brine se da se komunalni otpad odvozi na vrijeme i to minimalno jedanput tjedno po svom 

planu s područja Općine Vrpolje, te taj plan dostaviti Općinskom načelniku Općine Vrpolje. 

Pravna osoba koja obavlja navedenu komunalnu djelatnost mora osigurati odvoz otpada u 

roku od 24 sata u istom danu po planu iz stavka prvog ovog članka ili unaprijed obavijestiti 

korisnike usluga o eventualnoj privremenoj izmjeni plana. 

Pravna osoba koja obavlja navedenu komunalnu djelatnost mora osigurati dovoljan broj 

posuda (kontejnera i kanti) za skupljanje komunalnog otpada. 

Pravna osoba koja obavlja navedenu komunalnu djelatnost će u slučaju da se kontejneri ili 

kante trajno postavljaju na javnim površinama, urediti i održavati prostor za njihov smještaj 

prema uvjetima i odobrenju Općinskog načelnika Općine Vrpolje. 

Pravna osoba koja obavlja komunalnu djelatnost skupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada 

mora pri pražnjenju posuda (kontejnera i kanti) za komunalni otpad paziti na iste da ih ne 

oštete, da ih vrate na isto mjesto i da budu čiste. 

 

 

Članak 25. 

Fizičke i pravne osobe koje stvaraju komunalni otpad dužne su isti odlagati u za to određene 

posude (kontejneri i kante) na način da komunalni otpad odlažu u plastičnim vrećicama, tako 

da se otpad ne prosipa. 

Pri odlaganju komunalnog otpada, osobe iz stavka 1. ovog članka moraju posudu zatvoriti 

poklopcem i ne smiju odlagati otpad pored posuda osim ako je došlo do povećanog 

prikupljanja otpada za što moraju obavijestiti pravnu osobu koja skuplja, odvozi i postupa s 

komunalnim otpadom, te ne smiju premještati i oštećivati posude namijenjene za odlaganje 

komunalnog otpada. 

Posude za otpad – smeće trebaju biti odložene na način da ne ometaju javni promet sudionika 

u prometu. 

 

VI – UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA 

 

Članak 26. 

Vlasnici i korisnici stanova, kuća i poslovnih prostorija dužni su očistiti dio pješačke staze ili 

prolaza u širini vlastitog objekta ili poslovnog prostora od snijega i leda na način da se osigura 

siguran i nesmetan prolaz pješaka uklanjanjem ili posipanjem solju ili piljevinom. 

Pješačke staze i prolazi moraju biti očišćeni najkasnije do 10,00 sati istog dana kada je došlo 

do vremenskih nepogoda, a u slučaju trajnije nepogode osobe iz stavka 1. ovog članka dužne 



su iste površine čistiti najmanje dva puta dnevno, ako je potrebno i više puta radi osiguranja 

sigurnog i nesmetanog prolaza pješaka. 

Ulice i nerazvrstane ceste na području Općine Vrpolje čistiti će se putem izvođača kojemu su 

ti poslovi povjereni. 

 

VII – UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA 

 

Članak 27. 

Komunalni redar naložiti će vlasniku protupravno postavljene pokretne stvari na javnoj 

površini uklanjanje iste u određenom roku po Zakonu o komunalnom gospodarstvu. 

Protupravno postavljenom pokretnom stvari na javnoj površini smatra se pokretna stvar koja 

je postavljena bez odobrenja Općinskog načelnika Općine Vrpolje. 

Ukoliko vlasnik pokretne stvari istu ne ukloni u roku određenom rješenjem komunalnog 

redara, ili se ne može utvrditi vlasnik te pokretne stvari ili ako je vlasnik nepoznat komunalni 

redar izvršiti će uklanjanje pokretne stvari na trošak proračuna Općine Vrpolje, te istu zbrinuti 

po ovlaštenoj osobi. 

Vlasniku pokretne stvari vratiti će se ista po namirenju troškova Općini Vrpolje, u svrsi 

uklanjanja i zbrinjavanja predmetne stvari. 

Dijelove vozila, uređaja i druge napuštene pokretne stvari koje čine glomazni komunalni 

otpad, a kojima se ne može utvrditi vlasnik ni porijeklo, komunalni redar ukloniti će po 

pravnoj osobi koja obavlja komunalnu djelatnost skupljanja, odvoza i postupanja s 

komunalnim otpadom na trošak Proračuna Općine Vrpolje. 

 

VIII – MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA 

 

Članak 28. 

Za provođenje komunalnog reda ustrojava se Komunalno redarstvo. 

Komunalno redarstvo provodi nadzor nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu. 

Poslove komunalnog redarstva obavlja komunalni redar. 

Općina Vrpolje može imati vlastito komunalno redarstvo ili na temelju ugovora ustrojiti 

zajedničko komunalno redarstvo sa jednom od susjednih općina. Komunalni redar u 

provođenju komunalnog reda ovlašten je: 

- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja 

komunalnog reda 

- izricati mandatne kazne 

- predložiti pokretanje prekršajnog postupka 

Pravna ili fizička osoba dužna je postupiti po rješenju komunalnog redara i pridržavati se 

odredaba ove Odluke. Ako izvršenik ne postupi po rješenju komunalnog redara, potrebne 

radnje obavit će se na njihov trošak preko treće osobe. 

 

IX – KAZNENE ODREDBE 

 

Članak 29. 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna – 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna 

osoba: 

- ako bez odobrenja ili protivno odobrenju izvršnog tijela Općine Vrpolje postavlja pokretne 

stvari na javnim površinama, 

- ako koristi javne površine, objekte i uređaje na istim protivno njihovoj namjeni, te iste 

oštećuje, onečišćava ili uništava, 



- ako dotrajala vozila, uređaje ili njihove dijelove, te druge predmete koji čine glomazni otpad 

ostavi na javnoj površini, 

- ako neovlašteno prenamjeni zelenu površinu, 

- ako bez odobrenja ili protivno odobrenju Općinskog načelnika općine Vrpolje ukloni drveće, 

grmlje ili druge nasade s javne površine, 

- ako loži vatru, potpaljuje stabla ili ukrasno grmlje na javnim zelenim površinama 

- ako odloži građevinski materijal, otpadni građevinski materijal, postavi skelu na javnu 

površinu ili prekopa javnu površinu bez odobrenja ili protivno odobrenju Općinskog 

načelnika općine Vrpolje, 

- ako ne održava kanal za odvodnju oborinskih voda u dužini objekta i zemljišta koje koristi, 

- ako zatrpava kanal za odvodnju oborinskih voda i izgrađuje kolni prijelaz preko kanala bez 

odobrenja Općine Vrpolje, 

- ako izgradi ili postavi nadstrešnicu ili ljetnu terasu bez odobrenja Općine Vrpolje, 

- ako asfaltira,  betonira javnu površinu ispred obiteljske kuće i lokala bez odobrenja Općine 

Vrpolje, 

- ako obavlja ugostiteljske usluge na javnoj površini bez odobrenja Općine Vrpolje,  

- ako organizira prigodnu manifestaciju ili skup, te ne očisti korištenu javnu površinu 

najkasnije do 07.00 sati drugi dan, 

- ako ne napravi plan za barem jedanput tjedno odvoz skupljenog otpada s područja općine 

Vrpolje gdje je organiziran odvoz , 

- ako ne odveze otpad u roku 24 sata u danu po planu ili ne obavijesti korisnike na vrijeme o 

izmjeni plana, 

- ako ne osigurava dovoljan broj posuda za komunalni otpad i ne postavi ih na uređena mjesta 

i ne održava ta mjesta urednim, 

- ako posude za komunalni otpad po pražnjenju ne vrati na svoje mjesto, ošteti ih ili ne pokupi 

otpad oko posude koji je nastao povećanim prikupljanjem 

- ako ne ukloni snijeg i led na pješačkoj stazi ili prolazu ispred zgrade, u širini kuće ili 

poslovnog prostora na način da osigura siguran i nesmetan prolaz pješacima 

- ako ne ukloni protupravno postavljene stvari na javno površini 

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička 

osoba obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kn do 3.000,00 kuna. 

Fizička osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kn do 2.000,00 kn. 

 

Članak 30. 

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kn do 2.000,00 kn kaznit će se na mjestu počinjenog 

prekršaja odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba obrtnik i fizička osoba: 

- ako ne održava čistoću ispred objekta, onečišćava javne površine otpadcima, te uništava 

košarice za otpad , 

- ako oštećuje ukrasno i samoniklo bilje, drveće i grmlje  

- ako skuplja i odnosi panjeve, trupce, granje sa javnih zelenih površina  

- ako kopa i odvozi zemlju, pijesak, kamenje, humus i slični materijal sa javne zelene 

površine   

- ako oštećuje i ruši stabla i ukrasne grmove na javnim zelenim površinama  

- ako oštećuje drveće, ukrasno grmlje i zelene površine raznim materijalima prilikom gradnje, 

kod istovara i dopreme građevinskog materijala, ogrjevnog drveta, ugljena i sličnih materijala  

- ako parkira i zaustavlja vozilo na javnim zelenim površinama, 

- ako upotrebi površinu određenu za dječje igralište i korištenje sprava za igru djece protivno 

njihovoj namjeni , 

- ako oštećuje i bere nisko raslinje i cvijeće, 

- ako onečisti javnu površinu otpadcima i životinjskim izmetom i sl.  



- ako pušta na javne površine životinje bez nadzora vlasnika, 

- ako ne očisti javnu površinu kada je onečišćena otpacima životinje kojoj je vlasnik, 

- ako bez odobrenja ili protivno odobrenju Općinskog načelnika općine istovari ogrjevni 

materijal, pili i cijepa drva, ugljen ili slični materijal kao i zaposjedne javnu površinu radi 

istovara ili utovara određenog materijala koji ometa nesmetan prolaz pješaka, 

- ako komunalni otpad ne odloži u za to određene posude na način da isti odloži u zatvorenim 

plastičnim vrećicama i da se isti ne rasipa, 

- ako premješta ili oštećuje posude namijenjene za odlaganje komunalnog otpada. 

 

X – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 31. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (“Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 11/97). 

 

Članak 32. 

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

posavske županije”. 

 

 

 

TOČKA 5. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta 

mladih općine Vrpolje, 

 

 Ankica Zmaić:  Vezano za postupak Izbora Savjeta mladih Općina Vrpolje je u 2008. 

godini donijela Odluku o izboru članova Savjeta mladih. Prema našoj Odluci Savjet ima 5 

članova i to 1 iz Čajkovaca, te po 2 iz Vrpolja i Starih Perkovaca. Savjet je za predsjednicu 

tada izabrao našu sadašnju vijećnicu Martinu Marić. Njihov mandat je istekao i do sada su 

imali samo jednu sjednicu. U materijalima ste dobili tekst objave za novine. Općinsko vijeće 

treba izabrati novih 5 članova Savjeta mladih. Svi obrasci se mogu dobiti u prostorijama 

Općine. Ova objava će biti u Posavskoj Hrvatskoj, a možda i kada bude natječaj za zemlju. 

 

 Budući da nije bilo pitanja po ovom Zaključku, Općinsko vijeće općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeći: 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o pokretanju postupka za izbor 

članova Savjeta mladih Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje pokreće postupak za izbor članova Savjeta mladih 

Općine Vrpolje, putem javnog poziva. 

 

Članak 2. 

 

 Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor Savjeta mladih Općine Vrpolje 

objavljuje se u tjedniku „Posavska Hrvatska“ i oglasnim pločama na području Općine 

Vrpolje. 



 

Članak 3. 

 

 Tekst Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor Savjeta mladih Općine Vrpolje 

u prilogu je i čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

Članak 4. 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

 

 

TOČKA 6. Prijedlog zaključka povodom razmatranja dopisa od Hrvatskih voda 

VGO VP Sliva Save  

 

 Ivan Pralas pročitao je dopis od Hrvatskih voda VGO VP Sliva SAVE, te potom riječ 

dao načelnici. 

 

 Ankica Zmaić: Znate da smo na predzadnjoj sjednici donijeli određene Zaključke, te 

smo se o svemu očitovali premijerki Jadranki Kosor Vladi RH, Hrvatskim vodama i 

Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Međutim dobili smo dopis od 

 Vlade RH, kojim se traži očitovanje Hrvatskih voda i Ministarstva poljoprivrede. Ovih dana 

dobili smo odgovor od Hrvatskih voda. Pročitala sam dopis i nisam zadovoljna sa 

odgovorom. Također nismo odgovor dobili od generalnog direktora kojem smo uputili dopis. 

Pišu da su kanale uređivali zbog posjeta Predsjednice Jadranke Kosor, a ne kako mi je ranije 

rečeno od ovlaštene osobe it Hrvatskih voda zbog natjecanja orača. Tvrde da su odradili sve 

što su mogli i da će odraditi još 7 km u Čajkovcima, ali ne u dogovoru s kim i gdje točno. U 

planu im je očistiti Biđ od 2011. - 2014. , te se čude komunikaciji s Općinom i da nije bilo 

nikakvog usmenog dogovora. Mislim da oni trebaju raditi po nekim prioritetima i da su 

mještani upoznati gdje su najveći problemi, te što prvo treba riješiti. Usmenog dogovora je 

bilo gdje su nazočili i svjedoci Ivan Pralas, Josip Zmaić, Stjepan Mikić i drugi, za vrijeme 

posjeta Predsjednice Kosor i dogovoreno je sa gosp. Pihom, a kasnije i sa gosp. Ćosićem i 

Pešordom, da ćemo sjesti i staviti sve na papir kad se završi stanje poplave. 

 

 Damir Funarić:  Podcrtao sam par rečenica u ovom dopisu i više neznam tko ovdje 

govori istinu. Nisam nikako zadovoljan njihovim odgovorom i nikako mi nije jasno da 

predsjednik Vijeća ne zna da nam je u posjetu trebala doći premijerka ili predsjednik.  

 

 Ivan Pralas: Znam da smo usmeno dogovorili tada da ćemo se ovdje naći i da ćemo 

skupa dogovoriti prioritete. Pa i ove godine su radili u Čajkovcima, a nitko me ništa nije 

obavijestio, niti pitao.  

 

 Damir Funarić: Treba ponovo poslati dopis Predsjednici Jadranki Kosor, a u prilog 

stavite i ovaj njihov dopis i recite da se ne slažemo s istim. Ona je obećala pomoći, a obratite 

se i resornom ministru Pankretiću, te isto generalnom direktoru Hrvatskih voda. 

 

 Ankica Zmaić: Meni je gosp. Piha rekao da se to u Perkovcima  uređivalo za 

natjecanje orača u suglasnosti sa Ministarstvom poljoprivrede, odnosno ministrom 

poljoprivrede, da bi sada dostavili ovakav odgovor. 



 Tomislav Šimundić: Najbolje pozovite ovdje predstavnike Hrvatskih voda. 

 

 Damir Funarić:  Da, to je najbolje. Pozovite i vijećnike, pa da svi budemo na tom 

sastanku i utvrdimo tko laže. Neka dođu , pa neka idu na teren i vide kakvo je stanje.  

 

 Ivan Pralas: Prijedlog je da pozovemo predstavnike Hrvatskih voda i da predstave 

planove ovdje, pa da zajedno utvrdimo prioritete. 

 

 Nakon iscrpne rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK: 

Općina Vrpolje treba uputiti dopis i očitovanje vezano za odgovor Hrvatskih voda, 

kojim nismo zadovoljni, jer jedni predstavnici Hrvatskih voda pričaju da je krčenje i 

čišćenje kanalske mreže u Perkovcima rađeno za natjecanje orača, a drugi predstavnici 

za posjet Predsjednice Jadranke Kosor. Dopis uputiti Predsjednici Jadranki Vlade RH, 

Hrvatskim Vodama - generalnom direktoru, te resornom Ministarstvu, ministru 

Pankretiću. Općinsko vijeće traži da se na zajednički sastanak u Općini Vrpolje pozovu 

predstavnici Hrvatskih voda i Brodske posavine, da se utvrde prioriteti radova na 

kanalskoj mreži. 

 

 

 

TOČKA 7. Informacije o provedenim aktivnostima na području općine Vrpolje, 

 

 Ankica Zmaić: Održala sam sastanak sa nadzorom i izvođačem u Starim Perkovcima 

za radove na Mrtvačnici. Što se tiče crkve u Čajkovcima ja i predsjednik vijeća smo sa 

župnikom dogovorili da se nastave radovi na Crkvi. Ambulanta u Perkovcima se radi dobro. 

Trenutno ide fasada i instalacije. Neki dan su projektant i izvođač bili za dogovor oko boje i 

keramike. U Vrpolju su započeli radovi na kanalizaciji u dužini od 500m, a do kraja mjeseca 

bi radove trebali završiti. U Vrpolju su uređene javne površine u centru, a trenutno se radi 

prijelaz preko kanala u Strossmayerovoj ulici. Ishođena je dokumentacija za Zgradu Općine i 

Staru školu u Čajkovcima. Izabran je izrađivač dokumentacije za drugu fazu nogostupa u 

Vrpolju u dužini oko 5 km. Za izvođača je izabran Zlatko Benković. Podijeljen je novac za 

ogrijev, podijeljene su opomene za komunalnu naknadu. Bila sam na sastanku u Rešetarima 

sa načelnicima onih Općina koje nisu pod državnom skrbi. Očitovali smo se nas deset na 

području BPŽ. Nemamo 100%  prihoda na dohodak. Nemamo subvencije za izgradnje. 

Nemamo prednosti na natječajima. Voljeli bismo više napraviti, ali uskraćeni smo sa svime. 

Bila sam u Zagrebu po pitanju nogostupa. Isti bi trebali ići u prvoj polovici iduće godine, a 

ujedno ćemo pokušati zatvoriti i drugu fazu nogostupa. Oko kanalizacije sam bila u 

Hrvatskim vodama i  išla sam na dogovor. Bila je tamo i Ružica Drmić, te smo tražili način da 

Općina ipak upadne u ona sredstva od milijardu podignutog kredita. Potom sam bila u Fondu 

za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, te sam aplicirala za dio sredstava za javnu 

rasvjetu. U Čajkovcima je na Vatrogasnom domu gotova kapija. U Županiju je poslan dopis u 

kojem sam tražila potpis sporazuma za kanalizaciju za igradnju, te mi je pročelnik Jarić rekao 

da je u Županiji stanje katastrofalno po pitanju novca. Danas smo poslali papire za ogrijev za 

2006. i 2007. godinu koje je tražilo Ministarstvo unutarnjih poslova, krim policija. U subotu 

je zadnji dan za predaju ponuda za poljoprivredno zemljište u k.o. Stari Perkovci. Sanirane su 

rupe na cestama u Vrpolju. U pripremi je asfaltiranje oštećenih cesta prilikom izgradnje 

kanalizacije, itd. 

 



 Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno prihvaća ove informacije o provedenim 

aktivnostima.  

 

TOČKA 8. Različito 

 

 Dražen Maršić: Pročitao sam nekakve navode u Posavskoj Hrvatskoj, što je izjavio 

predsjednik Pralas, pa me zanima što je istina. Navedeno je da su sve samo obećanja, a da 

nema ništa od izgradnje i radova. 

 

 Ivan Pralas: Imao sam razgovor sa novinarkom Ravlić i nisam uopće rekao onako 

kako je to u novinama napisano. Naslov je totalno izmanipuliran i rekao sam da će se kružni 

tok i vrtić graditi, ali neznamo točno kad, kao i staze i sve drugo. Naveden je i Spomenik u 

Perkovcima što isto tako nisam rekao, već da će se graditi u Čajkovcim i Perkovcima. 

 

 Ankica Zmaić:  Dječji vrtić je potpisan u prvoj polovici ove godine sa Ministarstvom 

regionalnog razvoja, te trenutno očekujemo potvrdu glavnog projekta. Vezano za kružni tok, 

radili smo ljetos nekakve izmjene i dopune i neznam zašto isti nije krenuo, no možda je sada 

za to kriva ova kriza. Po informacijama od gosp. Škorića ići će na proljeće. 

 

 Dražen Maršić:  Sinoć je bio sastanak uprave NK „Sloga“. Glavni ljudi su dali 

ostavke, jer se više ne zna što i kako dalje. Evo vam predajemo ključeve, zapisnik i žigove  

NK „Sloge“. 

 

 Ankica Zmaić:  Tako je najlakše. Samo predate ključeve. Ponovo se zbog sporta 

probija Proračun. Da li su ljudi uopće svjesni da ovaj Proračun ne može podnijeti veće izdatke 

od postojećih. Mi sa najmanjih proračunom u županiji ne možemo pokriti sve što bi htjeli. Sve 

ove ostavke ne shvaćam, a pogotovo jer se dogovorila dodatna pomoć. Slušajući kako sve ide 

i koliko košta mislim da u Lijepoj našoj više nema amaterizma. Do jučer ste za nagodinu 

planirali skidati krov, postavljati rasvjetu, praviti tribine, a zašto je sada došlo do ostavki 

neznam. Ankica Zmaić nije kriva za gašenje kluba i neću da je se kao takvu proziva. 

Ovo donošenje ključeva nije za pohvalu. Neću sazivati nikakve sastanke nego neka netko 

preuzme tko za to ima volju. Žalosno je podviti rep i otići. 

 

 Dražen Maršić: Dosinoćnji predsjednik Šunić je rekao kako su ga stranački kolege na 

sjednici jako razočarali i napadali da se nije mogao obraniti od napada, pa je zbog toga dao 

ostavku. 

 

 Ivan Pralas: Miško je rekao da nema teorije da vodi klub, jer nema dovoljno novaca 

za Slogu. Na toj sjednici smo utvrdili da smo do sada skoro dali planiranih 130.000,00 kuna, a 

još smo dužni TAE KWON DO klubu i RK Vrpolje i obećali smo Slogi dati još 3.000,00 

kuna, da se podmire sve režije koje nisu plaćene. 

 

 Drago Marić: Ja sam samo rekao da s dobivenim novcima ne trebaju plaćati igrače. 

 

 Damir Funarić: Žao mi je da se sjednica opet završava sa Slogom, a imamo puno 

većih problema. Žalosno je ćuti da je bila revizija i da je sve uredu, a da sada nešto obrađuje 

krim policija. Raspisuje se već treći natječaj za zemlju, a neznamo još ni što je s prvim. 

Koliko znam još prije, čak u nedjelju su igrači i Uprava rekli da daju ostavke. Mnogi klubovi 

sada propadaju, pa ako se nema igrača neka bolje ne radi niti Sloga. Od Općine se nemože 

očekivati sve. Sve se traži sa jasala Općine.  



 

 Ankica Zmaić: Po dopisu koji je uputila krim. policija nemam osjećaj da se proziva 

Općina Vrpolje, jer su taj isti dopis dobile većina općina sa područja naše županije. Za 

državno zemljište je točno sve, ali svi papiri o prvom natječaju stoje u Ministarstvu 

poljoprivrede i zadnje informacije su mi da su papiri za natječaj potpisani i čekaju još u uredu 

ministra. 

 

 Tomislav Šimundić: Stalno ponavljam isto treba ulagati u mlade i krenuti od nule, 

nema smisla financirati nekakve igrače sa strane. Istaknuo bih da je u 4 domaće utakmice 

proljetos utrošeno 22.000,00 kuna, a sada u jesenski dio za triput više utakmica 10.000,00. 

 

 Dražen Maršić: Dodati ću samo još da treba postaviti kubure na krov, jer ako se ne 

postave propasti će sve što je tamo novo napravljeno.  

 

 Ivan Pralas: Bez obzira na sve probleme mislim da nije nikako korektno što ste ovo 

ovako napravili, te donijeli ovdje ključeve i Zapisnike.  

 

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

sjednicu u 22,10 sati. 

 

             Zapisničar:      Predsjednik Općinskog vijeća: 

       Željko Lukačević          Ivan Pralas   

 


