
Z A P I S N I K 

 

 o radu 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 25. 05. 2011. godine u 

prostorijama općine Vrpolje s početkom rada u 20,00 sati. 

 

 Sjednici nazočni:  Željko Kucjenić, Drago Marić, Dražen Maršić inž., Zlatka 

Hrastović, Tomislav Šimundić, Pero Pepić, Joža Biščanić, Željko Vuković, Terezija 

Bogdanović i Martina Marić. 

 Sjednici nisu nazočni:Terezija Sočković, Ivan Pralas, Damir Funarić, Jelena 

Turčić,prof. 

 Izostanak opravdao: Zdravko Karalić 

 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, načelnica Općine Vrpolje i  

 Željko Lukačević, zamjenik načelnice 

 Predstavnik javnog informiranja: gđa Marija Ravlić, Posavska Hrvatska 

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 

 Obzirom da je predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ivan Pralas dao ostavku na vlastiti 

zahtjev, sjednicom predsjedava potpredsjednik Općinskog vijeća gosp. Željko Kucjenić  

pozdravlja nazočne i nakon ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 17. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje na vlastiti zahtjev, 

3. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 

4. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 

komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području općine Vrpolje, 

5. Prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne agencijske grupe LAG-a, 

6. Prijedlog Odluke o načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa 

i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 

Općine Vrpolje, 

7. Prijedlog Odluke o maksimalnoj površini poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH na području Općine Vrpolje koja se može dati u zakup pojedinoj 

fizičkoj ili pravnoj osobi, 

8. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Analize stanja sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Vrpolje 

9. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zamolbe obitelji Jakim iz Vrpolja, 

10. Informacije o provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 

11. R a z l i č i t o. 

  

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 17. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

 Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 17. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

 

 

 



Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 17. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 

 

TOČKA 2. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine  

  Vrpolje 

 

Željko Kucjenić: U materijalima ste dobili pisanu i potpisanu Izjavu predsjednika 

Općinskog vijeća gosp. Ivana Pralas dostavljenu 18. 04. 2011.g. koja glasi: „Dajem ostavku 

na mjesto predsjednika Općinskog vijeća Općine Vrpolje“. Također ste dobili i prijedlog 

Rješenja o razrješenju pa molim ukoliko netko ima nekih pitanja izvolite. 

Dražen Maršić: Pa evo nas iz oporbe zanima zašto je dao ostavku obzirom da ste vi 

sinoć imali OO HDZ-a, čime je bio ponukan, htjeli bi da nam malo pojasni, obzirom da nema 

nikakvog obrazloženja u ostavci 

Ankica Zmaić:  Da, i sinoć na OO HDZ-a je razgovarano o tome, ali da je htio dati 

objašnjenje on bi večeras došao jer on je i dalje član vijeća, ali on nije bio ni sinoć, njegova 

ostavka je u jednoj rečenici, iako je on već duže vremena govorio o ostavci jer mu je kako 

kaže već svega dosta, nismo se tome nadali ali ni mi objašnjenje ne znamo. Moram 

napomenuti baš zato što je i predstavnica medija ovdje da do sada u Općinskom vijeću Općine 

Vrpolje nije bilo nikakvih problema, većina odluka donesena je jednoglasno čak mogu reći 

99% odluka i smatram da smo mi ovdje da pridonosimo razvoju i radimo za boljitak Općine 

što je bilo i do sada bez obzira tko je u kojoj stranci, i smatram da trebamo i dalje raditi za 

doborobit Općine Vrpolje. Sinoć na sjednici Općinskog odbora HDZ-a glasano je za 

razrješenje predsjednika gosp. Ivana Pralas koji je dao osobno ostavku i imamo svoj prijedlog 

novog kandidata. 

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga, potpredsjednik Općinskog vijeća dao je 

na glasanje tko je za Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje, te je nakon glasanja sa 8 glasova ZA i 2 suzdržana glasa doneseno slijedeće: 

 

R J E Š E N J E  

o razrješenju dužnosti predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje na vlastiti zahtjev  

 

Članak 1. 

 Ivan Pralas (HDZ) razrješuje se dužnosti predsjednika Općinskog vijeća Općine 

Vrpolje na vlastiti zahtjev. 

Članak 2. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

 

TOČKA 3. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine  

  Vrpolje 

 

 Željko Kucjenić: Obzirom da smo u prethodnoj točki razriješili dužnosti predsjednika 

Općinskog vijeća gosp.  Ivana Pralas molim Odbor za izbor i imenovanje u sastavu: Zdravko 

Karalić – koji nije nazočan, a ovdje su nazočni: Zlatka Hrastović, Pero Pepić, Dražen Maršić i 

Drago Marić da se povuku i dogovore o prijedlogu kandidata za novog predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Vrpolje. 



 Odbor za izbor i imenovanje se vratio nakon 10-tak minuta i obzirom da nije bilo 

predsjednika Zdravka Karalić, izvješće je podnijela zamjenica predsjednika gđa. Zlatka 

Hrastović te je dala prijedlog novog predsjednika u imenu gosp. Tomislava Šimundić. 

 Željko Kucjenić: Dajem na glasanje Prijedlog Rješenje o izboru predsjednika 

Općinskog vijeća u imenu Tomislava Šimundić, te je nakon glasanja sa 7 glasova ZA i 3 

suzdržana glasa utvrđeno da je člankom 68. stavak 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 

potrebna većina glasova svih vijećnika što znači da novi predsjednik Općinskog vijeća nije 

izabran. 

 Nakon kraće stanke sjednicu nastavlja voditi  Željko Kucjenić, potpredsjednik 

Općinskog vijeća. 

 

TOČKA 4. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 

komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području općine 

Vrpolje 

 

 Željko Kucjenić: zamolio je zamjenika načelnice gosp. Lukačevića da nazočnima 

pojasni prijedlog ove Odluke obzirom je on jedna od članova Povjerenstva za nabavu. 

 Željko Lukačević: Pozdravljam sve nazočne i u kratkim crtama ću pojasniti da su 

pristigle 4 ponude pravovaljane i potpune za održavanje javne rasvjete. Iz troškovnika 

proizlazi da je najpovoljnije cijene dao obrt „LUK“ iz Vrbice. Nama u Povjerenstvu je i malo 

nelogično da je odstupanje cijena ovog ponuditelja velika, ali ako se on tu našao i tako 

ponudio on je najpovoljniji. Mi trebamo biti oprezni i dobro sačiniti ugovor o povjeravanju 

poslova održavanja javne rasvjete sa cijenama iz troškovnika, te ako on bude stavljao neke 

druge cijene ili kasnio sa otklanjanjem kvarova onda će mo ugovor raskinuti. 

 Dražen Maršić: Ovdje je velika razlika u cijenama, sumnjive cijene i nebulozne da 

sutra ne bi imali problem. 

 Pero Pepić: Stvarno je velika razlika u cijeni, tu nešto nije u redu ili mi se čini , to je 

kao kod Kerakamexa, da ne bi slučajno bilo povećanje cijena pri obračunu i treba tu biti 

oprezan. Ponudimo jednu cijenu, a obračunamo drugu. 

 Željko Lukačević: Smatram da do toga neće doći, a ako ne bude bilo prema 

troškovniku ugovor raskidamo. 

 Drago Marić: Ja samo znam da on radi u Strizivojni i na više mjesta u drugim 

općinama. 

 

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

jednoglasno je usvojilo slijedeću 

 

O D L U K U 

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete 

na području općine Vrpolje 

 

      1. Za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području općine 

Vrpolje, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju poslova u  općini Vrpolje, u postupku 

javnog natječaja za održavanje javne rasvjete na području  općine Vrpolje objavljenog dana 8. 

travnja 2011. godine u tjedniku „Posavska Hrvatska“ izabire se Elektroinstalaterski obrt 

„Luk“, Vrbica, vl. Juro Čapalija.   

      2. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti određeni objavljenim javnim natječajem za 

prikupljanje pisanih ponuda utvrditi će se ugovorom o povjeravanju komunalne djelatnosti iz 

točke 1. ove odluke.  



O b r a z l o ž e n j e 

      Općina Vrpolje objavila je 8. travnja 2011. godine u tjedniku „Posavska Hrvatska“ 

natječaj za javno prikupljanje ponuda za održavanje javne rasvjete na području općine 

Vrpolje.  

      Na objavljeni natječaj odnosno javno prikupljanje pisanih ponuda pristigle su četiri 

ponude i to: 

1. ELEKTRO ČOP d.o.o. , Županja, B.J. Šokčevića 2 

2. ELEKTRO INSTALATER-MONTER, Krajačići 17, vl. Ivan Safundžić 

3. LUKETIĆ-KOMERC d.o.o. , Sapci 19 

4. ELEKTROINSTALATERSKI OBRT „LUK“, Vrbica, vl. Juro Čapalija 

      Razmatrajući pristigle ponude, u postupku je utvrđeno da iste u potpunosti ispunjavaju 

uvjete tražene javnim natječajem te kao takve, sve su ponude ocjenjene kao prihvatljive. 

      Ponuda Elektroinstalaterskog obrta „Luk“ Vrbica, vl. Juro Čapalija, je ocjenjena kao 

najpovoljnija ponuda, jer sadrži najnižu ponuđenu cijenu (ukupan zbroj cijena materijala i 

radnog sata). Nadalje je u postupku utvrđeno da odabrani ponuditelj ima sposobnosti za 

obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na osnovi dostavljenih podataka o 

strukturi djelatnika, opreme i financijskim pokazateljima poslovanja obrta, te je odlučeno kao 

u izreci ove odluke.  

      Uvjeti obavljanja komunalnih poslova određeni objavljenim natječajem za javno 

prikupljanje ponuda od 8. travnja 2011. godine, pobliže će se utvrditi ugovorom o 

povjeravanju komunalnih poslova, sukladno odredbi članka 15. stavak 5. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03. pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04.).  

 

      Uputa o pravnom lijeku:  

 

      Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu 

Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke, sukladno 

odredbi članka 15. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 

26/03. pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04.).   

      Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte 

preporučeno.  

      Uz tužbu podnose se i dvije preslike pobijane odluke, te primitak tužbe za tuženo upravno 

tijelo.  

      Kada se tužbom zahtijeva naknada štete, potrebno je u tužbenom zahtjevu istaći visinu 

štete koja se potražuje.  

   

TOČKA 5. Prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne agencijske grupe LAG-a 

 

Željko Kucjenić: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

osnivanju Lokalne agencijske grupe LAG-a. 

Ankica Zmaić: U Općini Vrpolje već su do sada održane 2 prezentacije i  3 

inicijativne sjednice oko osnivanja LAG-a, a cilj je povlaćenje što više novca iz europskih 

fondova. Na sjednicama su bili nazočni i načelnici susjednih Općina i prihvaćaju taj prijedlog 

a mene su ovlastili za kontakt osobu i pripremu materijala oko navedenog. Općina Klakar, 

Gornja Vrba, Donji Andrijevci su već donijeli ovakvu odluku na sjednicama Vijeća , a slijede 

i Općina Strizivojna, Oprisavci i Velika Kopanica i naravno mi. Naziv LAG-a bio bi 

„Slavonska Ravnica“. 

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

je donesena slijedeća 

 



O D L U K U 

o osnivanju Lokalne agencijske grupe – LAG-a 

 

Članak 1. 

Općina Vrpolje prihvaća članstvo i sudjelovati će u osnivanju i radu Lokalne 

agencijske grupe – LAG-a pod imenom „LOKALNA AGENCIJSKA GRUPA SLAVONSKA 

RAVNICA“  

Članak 2.  

Svrha osnivanja LAG-a SLAVONSKA RAVNICA je: 

- promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava, 

- izrada strategije razvoja pojedinog područja, 

- poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, 

- razvoj gospodarskih aktivnosti, 

- osiguravanje protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog 

gospodarstva i lokalne zajednice, 

- razvijanje sinergije i umrežavanja između svih subjekata kojima je u interesu 

doprinijeti razvoju ruralnih područja, 

- iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za ruralni razvoj, 

- jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja, 

- pripreme LAG područja za korištenje strukturnih i ostalih fondova EU, 

- briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i 

svakom drugom razvoju u širem ruralnom području, 

- djelovanje u skladu s LEADER načelima. 

 

Članak 3. 

 Ovlašćuje se Općinska načelnica za provedbu daljnjih aktivnosti vezanih za osnivanje 

LAG-a SLAVONSKA RAVNICA. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

  

TOČKA 6. Prijedlog Odluke o načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, 

  zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  

  RH na području Općine Vrpolje 

  

Željko Kucjenić: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vrpolje. 

Ankica Zmaić: Mi smo ovakvu odluku već donosili međutim sada smo još dodali 

nekih točaka npr. Program katastarsko geodetske izmjere zemljišta, sređivanje zemljišnih 

knjiga,  program uređenja ruralnog prostora kanalizacija, javna rasvjeta, ceste, naknada za rad 

povjerenstva, izrada izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

gdje moramo  osigurati zemljište za lovačke domove , zatvor, prečistać, zatim uređenje 

poljskih putova i prilaza i sve ostalo navedeno u članku 1. navedene Odluke. 

Dražen Maršić: Spomenuli ste zemljišta kod Lovačkih domova, što je sa nogometnim 

igralištima? 

Ankica Zmaić: Nogometna igrališta su u vlasništvu Općine Vrpolje, a lovački domovi 

u Perkovcima i Vrpolju su na državnom zemljištu. 

 



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

je donesena slijedeća 

O D L U K U 

o načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa 

i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH  

na području Općine Vrpolje 

 

Članak 1.  

 Sredstva koja se ostvare od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH, kao i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

RH na području općine Vrpolje utrošit će se za financiranje programa uređenja zemljišta i 

ruralne infrastrukture za područje Općine Vrpolje kako slijedi: 

 

 1. program katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, 

 2. sređivanje zemljišnih knjiga, 

 3. Izrada Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, 

 4. naknada za rad Povjerenstva vezano za prodaju i zakup državnog poljop. zemljišta, 

5. ishođenje uvjerenja, očitovanja, z.k. izvadci, posjedovni listovi i kopije plana za  

    prodaju i zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, 

 6. za podmirenje dijela stvarnih troškova u svezi s provedbom Zakona o  

     poljoprivrednom zemljištu, 

 7. program uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne  

 infrastrukture ( ceste, rasvjeta, vodoopskrba i odvodnja – kanalizacija) koja je u          

funkciji poljoprivredne proizvodnje i akvakulture, te poboljšavanja komunikacijskih 

veza sela i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i  

                kanalske mreže, 

 8. program uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, 

 9. program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznovrsnosti ekoloških  

     sustava ,   

 10. program sufinanciranja i druge poticajne mjere usmjerene unapređivanju  

     poljoprivredne proizvodnje i akvakulture 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 7. Prijedlog Odluke o maksimalnoj površini poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH na području Općine Vrpolje koja se može dati u zakup 

pojedinoj fizičkoj i pravnoj osobi 

 

 Željko Kucjenić: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

maksimalnoj površini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vrpolje 

koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj i pravnoj osobi 

 Ankica Zmaić: Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu Općinsko vijeće 

dužno je donijeti Odluku o maksimalnoj površini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

koje se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi, isto kao što smo donosili za 

prodaju maksimalnu površinu. 

 U Odluci smo stavili 37ha, kao za prodaju, a možda treba biti i 40 ha. 

 Željko Kucjenić: Moram napomenuti obzirom da sam i djelatnik službe koja direktno 

komunicira s tim ljudima i ukoliko se ne donese pravilna odluka poljoprivrednici kasnije 



nailaze na razne probleme i ostaju bez zemlje odnosno nemaju dovoljno za obrađivanje, pa se 

također slažem da to bude 37ha. 

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

je donesena slijedeća 

O D L U K U 

o maskimalnoj površini poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH za područje Općine Vrpolje koja se može  

dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuje se maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje koja se može dati u zakup 

pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi iznosi 37 ha. 

 

Članak 2. 

 U maksimalnu površinu iz članka 1. ove Odluke uračunavaju se sve površine 

poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba zakupila po ranije 

provedenim natječajima od Republika Hrvatske. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 8. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Analize stanja sustava 

  zaštite i spašavanja na području Općine Vrpolje 

 

 Željko Kucjenić: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Zaključka 

povodom razmatranja Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju znate da smo svake godine 

donosili Smjernice, a sada prema Zakonu trebamo donijeti i Analizu stanja sustava zaštite i 

spašavanja. U Analizi vam je sve navedeno što je Općinsko vijeće donosilo koje akte, zatim 

tko je za što zadužen i tko je što izvršio i što je u planu. 

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

je donijelo slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Analize stanja 

sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Vrpolje. 

Članak 2. 

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

 

TOČKA  9.  Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zamolbe obitelji Jakim iz  

  Vrpolja 

 

 Željko Kucjenić: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Zaključka 

povodom razmatranja Zamolbe obitelji Jakim iz Vrpolja. 



 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili zamolbu obitelji Eve Jakim i vjerojatno ste 

ju pročitali i vidite o čemu se radi. Znači oni su naveli da bi htjeli kuću Pere Treponje 

međutim ta kuća nije vlasništvo Općine stoga je ne možemo niti dodijeliti odnosno raspolagati 

njome. Prema zemljišnim knjigama tražena kuća i plac nisu u vlasništvu Općine Vrpolje 

 Joža Biščanić: Svi se mi nalazimo u teškim situacijama, svi ste vi roditelji, ja nisam, 

ali brinete se za svoju obitelj. Oni imaju kuću u Kraljevu i njena mama živi u Kopanici ne 

znam u čemu je problem zašto ne žive u tim kućama, ljudi moji treba raditi. Ja nisam za to da 

se ta kuća da jer mi u Vrpolju imamo takvih dosta kojima bi mogli rješavati stambene 

probleme i ukoliko dodijelimo jednima javljat će se i drugi problemi. 

 Željko Vuković: Predlažem zgradu stare policije, možda bi tamo mogli stanovati. 

 Ankica Zmaić: Ja sam njima to predložila, oni su išli pogledati, ali to njima ne 

odgovara zbog djeteta. 

 Terezija Bogdanović: Ja bih samo pojasnila da je to dijete invalid, on je stalno na 

inhalatoru što znači treba biti i određena higijena u tom prostoru i urednost, i ukoliko se ne 

može udovoljiti zahtjevu neka se odgovori na kulturan način nekim dopisom i svakako 

apeliram za pomoć. 

 Dražen Maršić: Da li imamo još koje zemljište u vlasništvu Općine na Vašarištu, 

možda da im se tamo dodijeli ili financijski pomoći jednokratnom pomoći. 

 Ankica Zmaić: Mi smo njima već davali jednokratne pomoći, ali evo tu kuću niti ne 

možemo dodijeliti jer nije naše vlasništvo, ali možemo im dati jednokratnu pomoć za sada. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeći 

 

Zaključak: 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje ne može udovoljiti zahtjevu obitelji Eve Jakim o 

dodjeli kuće u Ulici B. Jelačića jer ista nije vlasništvo Općine, ali će biti dodijeljena 

jednokratna pomoć u skladu sa mogućnostima Proračuna i to za sada 1.500,00 kuna, a 

ubuduće možemo još raspraviti kako im pomoći. 

  

TOČKA 10.  Informacije o provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje 

 

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

na području općine Vrpolje kako slijedi: 

- Organizacija za Dan Općine: Umirovljenici bi na sam Dan općine organizirali u 

popodnevnim satima kartanje, šah, kuglanje. Vatrogasci bi u nedjelju imali vježbu oko zgrade 

Općine. A Općina bi taj dan položila vijence na grobljima i prisustvovala misi, a za 27. lipnja 

bi se organizirao ostatak slavlja znači svečana sjednica Općinskog vijeća, te otvorenje 

Ambulante u Starim Perkovcima pa bi i ručak bio u Domu u Starim Perkovcima jer bi došle i 

osobe iz Zagrebe zaslužne za samu izgradnju Ambulante. Naravno Općina bi sve te 

organizacije popratila i financijski znači umirovljenicima ručak, vatrogasci iznos cca 2.000,00 

kuna i svečani ručak nakon sjednice Općinskog  vijeća. 

- Što se tiče poljoprivrede potpisano je 7 ugovora sa ponuđačima iz Čajkovaca koji su 

sudjelovali na natječaju u k.o. Čajkovci, a za ostale natječaje koji su bili raspisani čekamo 

suglasnost Ministarstva poljoprivrede za Stare Perkovce i Vrpolje 

- Mrtvačnica u Starim Perkovcima – radovi su pri kraju, preostala je još IV faza a to je 

keramika i sanitarije, te uređenje okoliša 

- Crkva u Čajkovcima slavi ove godine 200 godišnjicu pa ćemo nešto unutra i 

uređivati, a i tražili smo sredstva iz Vlade RH jer smo zadnji puta dobili 2009. godine od 

Vlade RH 100.000,00 kuna 



- Crkva u Vrpolju – radovi su pri kraju, ali bez konzervatorskog odjela mi ne možemo 

ići dalje dok oni ne izdaju rješenje za daljnje radove 

- Kružni tok – na ovome projektu se radi već 4 godine, i ove godine je trebalo biti 

riješeno, međutim Županijske ceste nemaju u planu predviđen kružni tok Vrpolje, a nisu ni 

imali ni prije a plan donosi Županijska skupština, pa sam ja pristala da ćemo mi sufinancirati i 

biti ćemo jedina Općina od 429 Općina u RH koja će financirati kružni tok na državnoj i 

županijskoj cesti  ovih dana već bi trebao doći Sporazum na potpis gdje Hrvatske ceste i 

Općina Vrpolje sudjeluju u sufinanciranju. 

Procijenjena vrijednost radova je oko 3.000.000,00 kn, a Općina bi sufinancirala oko 

400.000,00 kuna s tim da ću se zalagati i dogovoriti kako da što manje imamo izdataka. 

- Kanalizacija je nastavljena, radovi su pri kraju, problema ima svaki dan jer nam 

građani dolaze za pritužbama, samo se nadamo da će oni to završiti i neka odu da više nikada 

ne dođu raditi u našu Općinu 

- Vodovod – razgovarano o direktorom Vodovoda Sl.Brod o produžetku mreže u 

Starim Perkovcima u Ulicama Matije Gupca i Dobrevo, o radovima oko kanalizacije i u 

Vrpolju i u Čajkovcima i Perkovcima, te oko cjevovoda u Perkovcima 

- upućen dopis Elektri Sl.Brod o uređenju trafostanice u Čajkovcima koja je tamo uz 

crkvu i obećano mi je da će se riješiti  

- ishodili smo Potvrdu glavnog projekta za dječji vrtić i odnijela sve u Ministarstvo 

- radimo elaborat parcelacije u Gollovoj ulici kao bi riješili imovinsko-pravne odnose 

- radi se dokumentacija za legalizacije športskih objekata u Čajkovcima i mrtvačnice u 

Čajkovcima 

- za javnu rasvjetu u Starim Perkovcima odobreno je 170.000,00 kuna iz Fonda za 

zaštitu okoliša 

- Što se tiče srednje škole – elaborat je uskoro gotov 

- projektnu dokumentaciju za uređenje oko ambulante u Perkovcima odnijela u 

Ministarstvo 

 Zlatka Hrastović: Jel ima nešto oko uređenja ove zgrade , zgrade Općine, možda bi je 

trebalo proširiti ? 

 Ankica Zmaić: Ne znam već koliko puta sam rekla da se radi i da su izrađeni projekti 

za Zgradu Općine pa smo onda trebali reagirati, a te projekte i zamolbe i zahtjeve sam 

dostavila Ministarstvu pa očekujemo financijsku pomoć. 

 Tomislav Šimundić: Uklonit ćemo binu pa će biti duža sala  

 Joža Biščanić: Hoće li biti šta od nasipanja onih ulica koje smo razgovarali? 

 Ankica Zmaić: Da, nasipat će se ulice i moraju se iskopati kanali sa strane 

 Željko Vuković: Zanima me da li ima nekakva informacija oko plaćanja slivne vodne 

naknade dali je dug oprošten, zatim dali se ide u naplatu komunalne naknade i što je sa 

grobljem Vrpolje. 

 Ankica Zmaić: Što se tiče slivne vodne naknade i ja sam čula da je oprošteno, a 

komunalne naknade ići će se u naplatu odnosno ovrhe, a to je najjednostavnije putem javnog 

bilježnika. Što se tiče groblja danas nisam sa načelnikom Strizivojne ništa razgovarala. 

 Dražen Maršić: Slušajući Vaše Izvješće načelnice nekako sam dojma da se za 

Vrpolje ne zauzimate dovoljno, koliko za Perkovce, evo i što se tiče groblja i nogostupa itd. 

 Ankica Zmaić: Što s tiče groblja nije identična situacija u Vrpolju i Čajkovcima i 

Perkovcima. Groblje u Čajkovcima i Perkovcima je uvlasništvu Općine Vrpolje, a groblje 

Vrpolje je u vlasništvu Općine Strizivojna i nikako nemaju isti status. Groblje Vrpolje nije 

Ankica Zmaić dozvolila da prijeđe u vlasništvo Općine Strizivojna prije 40-tak godina kao ni 

željezničku stanicu kao ni zdravstvenu ambulantu da se da u vlasništvo Medicinskog centra – 

Doma zdravlja, kao ni mlin, kao ni smanjenje k.o. Vrpolje i pripajanje dijela u k.o. Čajkovci. 

Kad sam postala načelnica Općine Vrpolje pokušala sam dugogodišnje tenzije Općine Vrpolje 



i Općine Strizivojna smiriti i početi zajednički raditi jer mi nismo mogli nikuda dalje, pred 

zidom smo što se tiče groblja. Što se prije nije odredila nova lokacija za groblje u Vrpolju, to 

su sami Vrpoljčani krivi za to. Išli smo u zajedničko financiranje izgradnje Mrtvačnice i 

poslije odredili Upravu groblja ispred Vrpolja i evo druga Uprava groblja ne može riješiti 

stanje sa grobljem. Drugo nikako se ne može reći, a što je i potkrijepito dokumentima i 

stvarnim stanjem da samo ja radim za Perkovce, a ne za Vrpolje. Pa kolika je vrijednost 

izgrađene kanalizacije i dokumentacije za Vrpolje, samo to a da ne govorim o drugoj 

dokumentaciji koju imamo kompletno za Vrpolje, pa koliko je uloženo u javnu rasvjetu, u 

ceste u parkiralište i sve drugo, počeli smo uređivati zgradu Općine itd. Naš Proračun koliki je 

znate, a ipak smo toga dosta odradili i kad se usporedi ulaganja za Vrpolje nikako ne stoji 

istinitost vaše izjave. Maksimalno se borim za sva tri sela i radimo prema našim zajedničkim 

planovima i programima. I za nogostupe je dokumentacija u Ministarstvu i potpisani ugovori 

o izgradnji – sufinanciranje ali kad će u izgradnju tu sam nemoćna i opet pokušavam i rukama 

i nogama to realizirati. 

 Terezija Bogdanović: Meni sad nije jasno išli smo u investiciju izgradnje mrtvačnice, 

a groblje uopće nije naše vlasništvo. 

 Ankica Zmaić: Pa Terezija ti si bila član uprave, član Poglavarstva, član Vijeća pa 

znaš da su to bile odluke i Poglavarstva i Vijeća, a po tome tvojem pitanju odgovor bi bio da 

su naši pokojnici trebali ležati pod vedrim nebom. Borit ću se da Vrpoljčani plaćaju obveze za 

groblje u naš Proračun. 

 

TOČKA 11. R a z l i č i t o. 

 

 Željko Lukačević: Razmišljajući danas o ovoj sjednici i slušajući večeras imam neke 

prijedloge pa ću ih pročitati: 

1. Molim da se mene zamijeni sa gosp. Draženom Maršićem u upravi groblja 

2. Razmisliti o smanjenju komunalne naknade, naknade za plin, vodu kako bi 

zadržali što više mladih ljudi u Općini Vrpolje 

3. Postaviti oglasne panoe u sva tri naselja  

4. Evo imamo Turističku zajednicu pa bi trebalo poraditi na uređenju okoliša, možda 

organizirati natjecanje za najbolje uređeno dvorište te dodijeliti nagrade istima 

5. Za koji dan imamo Dan općine i dosta udruga koje stvarno dobro rade pa im 

možda dodijeliti za nagradu nekakva priznanja, nagrade 

Ovo su moji prijedlozi pa razmislite malo o tome. 

 

 Dražen Maršić: Osjećam se malo prozvanim za suzdržanost u izboru predsjednika, ali 

ja nemam ništa protiv Tomislava, ali vi to morate riješiti u stranci, kao što me Željo prozvao 

za upravu groblja. 

 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga potpredsjednik Željko Kucjenić zaključio 

je sjednicu u 23,15 sati. 

 

 

Zapisničar:      Potpredsjednik Općinskog vijeća: 

         Nada Funarić       Željko Kucjenić 

   

 

 


