
Z A P I S N I K 

 o radu 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 2. travnja 2012. 

godine s početkom rada u 20,00 sati u prostorijama Općine. 

 

 Sjednici nazočni: Tomislav Šimundić, Drago Marić, Željko Vuković, Martina Marić, 

Jelena Turčić,prof., Zlatka Hrastović, Pero Pepić, Terezija Sočković, Željko Kucjenić, Dražen 

Maršić,inž., Terezija Bogdanović, Joža Biščanić 

 

 Sjednici nisu nazočni: Ivan Pralas, Zdravko Karalić, Damir Funarić 

 

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

 Zapisnik vodila: Nada Funarić 

 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić 

pozdravlja sve nazočne i nakon ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći  

 

D N E V N I  R E D : 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 27. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o izvršenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Vrpolje      

    za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011.g., 

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Komisije o popisu imovine Općine  

    Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2011. godine, 

4. Prijedlog Zaključka u povodu razmatranja Izvješća o radu Općinske načelnice  

    Općine Vrpolje za razdoblje lipanj – prosinac 2011. godine, 

5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje  

    objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 2011. god., 

6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  

    komunalne infrastrukture na području općine Vrpolje za 2011. godinu, 

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

    i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na  

    na području Općine Vrpolje, 

8. Prijedlog Odluke o načinu plaćanja naknade za priključenje na plinsku mrežu 

    na području Općine Vrpolje, 

9. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Pisma namjere za kupnju zemljišta 

    u Proizvodno-poslovnoj zoni „Vašarište“ u Vrpolju, 

10. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Pisma namjere za zakup zemljišta  

    za izgradnju kogeneracijskog postrojenja na zemljištu predviđenom u  

    Poslovno – proizvodnoj – industrijskoj zoni na području Općine Vrpolje, 

11. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja dopisa od strane trgovačkih obrta  

    vezano za pokretne trgovine, 

12. Informacije o provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 

13. R a z l i č i t o.  

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 27. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 27. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

 



Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 27. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 

 

TOČKA 2. Prijedlog Odluke o izvršenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine 

Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011.g., 

 

Tomislav Šimundić: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

izvršenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

prosinca 2011.g. 

Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Odluku o izvršenju Godišnjeg obračuna 

Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011.g. Kao što znate 

Proračun Općine Vrpolje za 2011. godinu bio je planiran u iznosu 4.242.000,00 kuna. 

Ostvaren je u iznosu 3.654.246,00 kuna. Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u 

izvještajnom razdoblju iznosili su 3.914.433,00 kuna. 

 Dražen Maršić.inž: Ovdje se spominje Sušionica, dali ona radi? Ona ne radi a ovdje 

se spominju obveze za zaposlene, zatim obveze prema dobavljačima? 

 Ankica Zmaić: Obveze za zaposlene se odnose na zaposlene u Općini, a ne u 

Sušionici, a obveze prema dobavljačima u iznosu od 951.950,15 kn se odnose na izgradnju 

javne rasvjete, Poslovne zone, Zgrade Općine, Crkve, Projektne dokumentacije, kanalizacije i 

drugo. 

 Jelena Turčić,prof.:Dosta su velika nenaplaćena potraživanja, dali je možda već 

nešto naplaćeno? 

 Ankica Zmaić: Da, dosta toga je već naplaćeno, kao npr. šumski doprinos, 

potraživanja za korištenje javne površine, zakup poslovnog prostora i dr. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeći 

 

GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE VRPOLJE 

za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca  2011. godine 

 

OPĆI DIO 

 

                                                                      I 

 Proračun Općine Vrpolje za 2011. godinu planiran je u iznosu 4.242.000 kn.  

 Prihodi Proračuna općine Vrpolje u razdoblju od 01. 01. – 31.12.2011. ostvareni su u 

iznosu  od 3.654.246 kn. 

      II 

 Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili su 

3.914.433 kn 

 

      III 

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

daje manjak prihoda i primitaka. 

 

 Ostvareni prihodi i primici   3.654.246 kn 

 Izvršeni rashodi i izdaci   3.914.433 kn 

 Manjak prihoda i primitaka                              260.187 kn 

 



 

      IV 

 Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01. 01. 2011. godine bilo je 

2.932.801,94 kn, a na dan 31.12. 2011. godine iznosilo je 385.503,97 kn . 

 

 

      V 

 Općina Vrpolje nije primala niti davala zajmove u 2011. godini. 

 

     

                                                  IV  

 Nenaplaćena potraživanja na dan 31.prosinca 2011. godine iznose 1.004.015,81 kn, a 

odnose se na : 

- potraživanje za šumski doprinos                    73.567,05 

- potraživanje za korištenje javne površine                                7.935,00 

- potraživanje  od zakupa i iznajmljiv.imovine                          59.982,99 

- potraživanja za poreze,                    286.428,54 

                  - potraživanja za komunalni doprinos                                      134.054,74                         

       - potraživanja za komunalnu naknadu                                      361.484,20 

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

- potraživanja za distrib.razliku                                                  10.704,00 

- potraživanja za više skinuto ovrhom                                             158,87 

- potraživanja za  prodaju poljop. zemljišta           7.066,69 

- potraživanja za otkup stanova                                  1.267,00 

            ______________________________________________________________ 

                                                                                                                  1.004.015,81 

    

 

      VII 

 Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.  prosinca 2011.godine u iznosu od 

1.955.320,14 kn odnosi se na kreditno zaduženje i kamate za Sušionicu Vrpolje gdje je 

Općina suosnivač u iznosu od 849.004,55 kn obveze za zaposlene(plaća 12/11) u iznosu od 

38.732,64 kn,obveze prema dobavljačima u iznosu od 951.950,15 kn, obveze za jamčevine  

26.782,72 kn  te obveze za naknadu štete od el. Nepogode u iznosu od 88.850,08 kn. 

 

POSEBNI DIO 

 

      VIII 

 Posebni dio godišnjeg izvještaja općine Vrpolje za razdoblje od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2011. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava 

po osobnim i posebnim namjerama. 

 

      IX 

 Godišnji obračun proračuna općine Vrpolje zajedno sa usporednim pregledom 

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

vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

 



 

TOČKA 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Komisije o popisu imovine Općine  

      Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2011. godine 

 

Ankica Zmaić: Sukladno uredbama u računovodstvu predstavnička tijela moraju 

donijeti Odluku da usvajaju Izvješće o popisu imovine. Komisija u sastavu: Tomislav 

Šimundić, Joža Biščanić i Nada Funarić izvršila je popis inventure, pa ukoliko netko želi 

može doći pregledati inventurne liste, odnosno izvršiti uvid u navedeno. Dostavljena Vam je i 

lista potraživanja i druga dokumentacija.  

 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

o usvajanju Izviješća Komisije o popisu 

imovine općine Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2011. godine 

 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Izviješće Komisije o izvršenom popisu imovine 

u vlasništvu općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2011. godine. 

 

Članak 2. 

 Komisija je izvršila popis imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i 

obveza općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2011. godine, te sastavila Izviješće, odnosno 

zapisnik o izvršenom popisu imovine koja je iskazana u inventurnim popisnim listama, stanje 

blagajne u blagajničkom izvještaju i žiro računa na dan 31. 12. 2011. godine. 

 

Članak 3. 

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

Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 4. Prijedlog Zaključka u povodu razmatranja Izvješća o radu Općinske 

načelnice Općine Vrpolje za razdoblje lipanj – prosinac 2011. godine 

 

 Ankica Zmaić: Sukladno zakonskim okvirima podnosim Izvješće za drugih 6. 

mjeseci 2011. godine pa ukoliko ima pitanja izvolite postaviti. Smatram da sam opširno i 

temeljito sve opisala. 

 Dražen Maršić,inž.: Šta ovo znači „Po pitanju prostornog planiranja uputila sam 

prijedlog na 4. izmjene i dopune PPBPŽ da se na dijelu stare ekonomije odredi lokacija  za 

pretovarnu stanicu za komunalni otpad.  

 Ankica Zmaić: Planirano je na području Općine Vrpolje ovakva lokacija, a ja sam 

samo predložila gdje jer je ta lokacija kupljena za te namjene. 

 Dražen Maršić,inž: Što se tiče groblja što je s tim , vidim ništa. 

 Ankica Zmaić: Svi znamo da se najlakše tužiti, svi znamo da je groblje u vlasništvu 

Općine Strizivojna, a kako je groblje prešlo iz suvlasništva u vlasništvo i zašto ne znamo ali 

prikupljamo informacije o tome. Mi možemo samo prikupljati prihod za grobnu naknadu, ali 

za grobno mjesto ne jer nije naše vlasništvo. 

 Terezija Bogdanović: Ja sam od svekra čula da je darovatelj zemljišta za groblje bio 

vrpoljčanin, ali je kasnije katastarski to prešlo u vlasništvo Općine Striziovjna i to prije više 

desetljeća. 



 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izviješća o radu 

Općinskog načelnika Općine Vrpolje za razdoblje  

lipanj - prosinac 2011. godine 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine 

Vrpolje za razdoblje od lipnja do prosinca 2011. godine.  

 

Članak 2. 

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

 

 

TOČKA 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje  

      objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 2011.g. 

 

 Tomislav Šimundić: U materijalima ste dobili Prijedlog  Zaključka o usvajanju 

Izvješća o izvršenju Programa gradnje pa molim načelnicu da pojasni navedeno. 

 Ankica Zmaić: Ovaj zaključak je usuglašen sa Proračunom, znači iznosi samo 

preneseni u Zaključak, opisani poslovi sve što je izvršeno, a bilo planirano. 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga po ovoj točki Općinsko vijeće Općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeći 

Z A K L J U Č A K 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Vrpolje u 2011. godini 

 

Članak 1. 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture propisani u članku 30. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu na području općine Vrpolje za 2011. godinu planiran je 

u iznosu od 1.221.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu od 1.028.482,30 kuna. 

 

Članak 2. 

 Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako slijedi: 

 

1. Građenje javnih površina 

 

a) Izrada projektne dokumentacije za II fazu za izgradnju nogostupa – pješačkih 

staza u Vrpolju 

 

Planirano: 46.000,00 kuna 

Ostvareno: 45.451,07 kuna 

 

2. Građenje groblja 



 

a) Nastavak izgradnje Mrtvačnice na groblju u Starim Perkovcima 

 

Planirano: 155.000,00 kuna 

Ostvareno: 145.410,55 kuna 

 

b) Izrada dijela projektne dokumentacije – legalizacija Mrtvačnice u Čajkovcima 

 

Planirano: 10.000,00 kuna 

Ostvareno: 9.225,00 kuna 

 

c) Izrada katastra groblja u Čajkovcima i Starim Perkovcima 

 

Planirano: 30.000,00 kuna 

Ostvareno: 29.151,00 kuna 

 

3. Javna rasvjeta 

 

a) Izgradnja javne rasvjete na kandelaberima u Starim Perkovcima - nastavak 

 

Planirano: 310.000,00 kuna 

Ostvareno: 306.444,03 kune 

4. Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 

 

a) Izrada projektne dokumentacije – glavni i izvedbeni projekti za odvodnju za 

naselje Čajkovci i Stari Perkovci 

 

Planirano: 170.000,00 kuna 

Ostvareno: 0 kuna 

 

5. Komunalna infrastruktura za Poduzetničko-poslovnu zonu „Vašarište“ u Vrpolju  

 

a) Izrada dijela projektne dokumentacije za Poduzetničko-poslovnu zonu 

„Vašarište“  u naselju Vrpolje i izgradnja dijela komunalne infrastrukture 

(odvodnja i vodoopskrba) 

 

Planirano: 500.000,00 kuna 

Ostvareno: 492.800,74 kune 

 

Članak 3. 

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

 

TOČKA 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području općine Vrpolje za 

2011. godinu 

 

 Ankica Zmaić: Sukladno Zakonu o kom. gospodarstvu Općinsko vijeće dužno je 

donijeti navedeni Zaključak. U nekim stavkama iznos je probijen, ali je bitno da ukupan iznos 

nije probijen koji je planiran. Ono što smo odradili i izvršili opisano je. 



 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga po ovoj točki Općinsko vijeće Općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeći 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području  

Općine Vrpolje u 2011. godini 

 

Članak 1. 

 Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Vrpolje za 2011. 

godinu planiran je u iznosu od 495.500,00 kuna, a ostvaren je u iznosu od 468.547,73 kune. 

 

Članak 2. 

 Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako slijedi: 

 

1. Odvodnja atmosferskih voda 

- pročišćavanje i kopanje kanala i postavljanje cijevi uz nerazvrstane ceste i 

poljske putove na području cijele općine po potrebi i uređenje voda 

 

Planirano: 38.000,00 kuna 

Ostvareno: 44.229,58 kuna 

 

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 

- čišćenje i košnja trave i čišćenje snijega na trgu, pješačkoj zoni, dječjem igralištu, 

ispred zgrade općine i parkovima u Općini Vrpolje 

 

Planirano: 19.500,00 kuna 

Ostvareno: 22.843,82 kuna 

 

3. Održavanje javnih površina 

- nabavka i postavljanje prometnih znakova i održavanje spomenika u parkovima 

 

Planirano: 5.000,00 kuna 

Ostvareno: 4.863,80 kuna 

 

4. Održavanje nerazvrstanih cesta 

- nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim agregatom i nasipanje poljskih putova na 

području općine Vrpolje 

 

Planirano: 11.500,00 kuna 

Ostvareno: 11.316,00 kuna 

 

5. Održavanje groblja 

- održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz smeća sa groblja u svim naseljima 

 

Planirano: 77.500,00 kuna 

Ostvareno: 62.066,49 kuna 

6. Javna rasvjeta 

- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i poboljšanje ulične rasvjete na području 

Općine Vrpolje 

 



Planirano: 54.000,00 kuna 

Ostvareno: 33.571,07 kuna 

  

- troškovi el. energije za javnu rasvjetu na području općine Vrpolje 

 

Planirano: 290.000,00 kuna 

Ostvareno: 289.716,97 kuna 

 

Članak 3. 

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

 

TOČKA 7. Prijedlog Odluke o načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, 

zakupa  i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

RH na području Općine Vrpolje 

 

 Tomislav Šimundić: U materijalima ste dobili prijedlog Odluke o načinu korištenja 

sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa pa molim načelnicu da 

pojasni navedeno. 

 Ankica Zmaić: U skladu sa Pravilnikom koji je temeljen na Zakonu o 

poljoprivrednom zemljištu, donosimo ovu Odluku kojom određujemo gdje se mogu utrošiti 

namjenska sredstva ostvarena od poljoprivrednog zemljišta. 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo 

slijedeću 

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 

 11. podmirenje obveza iz prethodnih godina za navedene programe i projekte 

 

Članak 2. 

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

 

TOČKA 8. Prijedlog Odluke o načinu plaćanja naknade za priključenje na plinsku 

mrežu na području Općine Vrpolje 

 

 Tomislav Šimundić: U materijalima ste dobili prijedlog Odluke o načinu plaćanja 

naknade za priključenje na plinsku mrežu pa molim načelnicu da pojasni navedeno. 

 Ankica Zmaić: Obzirom smo na prethodnim sjednicama smanjili iznos vodnog 

priključka i komunalnog doprinosa, prijedlog je da se smanji iznos i za priključenje na plinsku 

mrežu . Prijedlog iznosa za fizičke osobe je 2.500,00 kuna, a za pravne osobe 3.500,00 kuna. 

Navedeno je i tko je oslobođen plaćanja. 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo 

slijedeću 

O D L U K U 

 

o načinu plaćanja naknade za  

priključenje na plinsku mrežu 

na području općine Vrpolje 

 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja naknade za priključenje na plinsku mrežu 

na području općine Vrpolje koju je izgradila Općina Vrpolje zajedno sa građanima sa 

područja općine Vrpolje. 

 

Članak 2. 

 Vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na plinsku mrežu uz 

troškove izgradnje priključka dužan je platiti naknadu za priključenje na plinsku mrežu. 

 

Članak 3. 

 Visina naknade za priključenje na plinsku mrežu je fiksna i iznosi: 

 

- 2.500,00 kuna za fizičke osobe 

- 3.500,00 kuna za pravne osobe 

 

Članak 4. 

 Naknada se u pravilu plaća odjednom, a na zahtjev vlasnika građevine ili građevne 

čestice plaćanje se može odobriti i obročno do najviše 3 jednaka mjesečna obroka s tim što će 

se naknada iz članka 3. ove Odluke uvećati za 10% i dobiveni iznos podijeliti sa 3 obroka pri 

čemu će se odrediti iznos svakog obroka. 

 

Članak 5. 

 Naknada za priključenje na plinsku mrežu prihod je Proračuna Općine Vrpolje i 

uplaćuje se na račun Općine Vrpolje broj 2340009-1851400001 poziv na broj 68 5711-OIB. 



 Uvjeti, obveza i način plaćanja naknade utvrdit će se ugovorom sklopljenim sa 

Općinom Vrpolje. 

 

Članak 6. 

 Priključak se izvodi na temelju zahtjeva vlasnika građevine ili građevinske čestice koji 

se podnosi nositelju izvedbe priključka, odnosno distributeru Brod-plin d.o.o. Slavonski Brod 

kojem se plaća usluga i materijal za izvođenje plinskog priključka, a na osnovu sklopljenog 

ugovora sa nositeljem izvedbe priključka. 

 

Članak 7. 

 Građevinska dozvola ili uvjerenje o građenju za građevinu ili građevinsku česticu 

prilaže se za izvođenje plinskog priključka kao i za naknadu za priključenje na plinsku mrežu. 

 

 

Članak 8. 

 Nositelj izvedbe plinskog priključka Brod – plin d.o.o. Slavonski Brod, izvršit će 

priključak na plinsku mrežu nakon što Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje izda Potvrdu 

o plaćenoj naknadi za priključenje, odnosno o plaćanju prvog obroka, ako je odobreno i 

ugovoreno obročno plaćanje. 

 

Članak 9. 

 Od plaćanja naknade za priključenje na plinsku mrežu oslobađaju se: 

 

1. Općina Vrpolje, 

2. Vjerske organizacije, 

3. Ustanove školskog obrazovanja, 

4. Ustanove zdravstvene i socijalne zaštite, 

5. Registrirane udruge građana sa sjedištem na području općine Vrpolje 

6. I druge građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koje su u 

vlasništvu ili suvlasništvu Općine Vrpolje. 

 

Članak 10. 

 Od plaćanja naknade za priključenje na plinsku mrežu oslobađaju se osobe koje u 

smislu odredbi članka 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 

članova njihovih obitelji ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog 

kredita u koliko nisu već iskoristili ovu pogodnost („N.N.“ br. 174/04., 92/05., 107/07., 

65/09., 137/09., 146/10. i 55/11.). 

 

Članak 11. 

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

Brodsko-posavske županije“.  

 

Članak 12. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu plaćanja naknade za 

priključenje na plinsku mrežu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 22/04. i 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu plaćanja naknade za priključenje na plinsku 

mrežu na području općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 3/09.). 

 

 



TOČKA  9. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Pisma namjere za kupnju 

zemljišta u Proizvodno-poslovnoj zoni „Vašarište“ u Vrpolju 

 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Pismo namjere od inicijatora Leko-biro koji 

su zainteresirani za našu polovnu zonu „Vašarište“ odnosno vezano za projekte za energetiku 

kao i za uzgojilište za uzgoj gljiva. Projekt za energetiku navedeni su radili na pilani „Hrast“ u 

Strizivojni. Ukoliko se ovo pismo namjere podrži, morali bi krenuti u prodaju zemljišta, a 

znate da tamo ima još lokacija u vlasništvu Općine.  

 Dražen Maršić,inž.: Ukoliko donesemo Odluku dali ih možemo uvjetovati? 

 Ankica Zmaić: Mi sada ne donosimo Odluku, već sada podržavamo ili ne 

podržavamo ovo pismo namjere, ali ćemo svakako staviti klauzule kojima ćemo uvjetovati 

neke stavke kao što su zaposlenje djelatnika sa područja Općine Vrpolje itd, odnosno sve 

uvjete prema Zakonu o vlasništvu 

 Terezija Bogdanović: Ispitati sve o zaštiti okoliša  

 Ankica Zmaić: Valjda će oni ispitati sve oko toga pri izradi projektne dokumentacije 

 Joža Biščanić: Smatram da bi trebali donijeti Zaključak da se krene već, jer zašto smo 

napravili poslovnu zonu ako nećemo koristiti i zapošljavati. Treba to prihvatiti. 

 Ankica Zmaić: Za iduću sjednicu pripremit ćemo Odluku o prodaji zemljišta za ove 

namjene kao i procjenu zemljišta. 

 

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

jednoglasno je donijelo  

Zaključak: 

 Usvaja se prijedlog za kretanje u realizaciju i pripremu Odluke o prodaji 

zemljišta na Vašarištu – Poslovnoj zoni prema Pismu namjere. 

 

TOČKA 10. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Pisma namjere za zakup 

zemljišta za izgradnju kogeneracijskog postrojenja na zemljištu 

predviđenom u Poslovno – proizvodnoj – industrijskoj zoni na području 

Općine Vrpolje 

 

 Ankica Zmaić: Evo također još jedno pismo namjere za kogeneracijsko postrojenje o 

kojem iskreno ne znam baš puno uglavnom za proizvodnju struje je. 

 Tomislav Šimundić: Po meni smatram da je idealnije to za Dalmaciju, ali za naša 

polja ipak ne. 

 Jelena Turčić,prof.: Ja predlažem da se održi neko predavanje o tome nismo mi baš 

tako svi ograničeni pa da čujemo o čemu se ro radi, neka dođe predstavnik. 

 Obzirom više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje mišljenja je 

da se izvidi i informira još o ovakvom projektu. 

 

TOČKA 11.  Prijedlog Zaključka povodom razmatranja dopisa od strane trgovačkih 

obrta vezano za pokretne trgovine 

 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Dopis dviju trgovina iz Starih Perkovaca i 

to: TO „Slavonac“ i TO „Perkovčanka“ St. Perkovci o ukidanju pokretnih trgovina pa Vas 

molimo da se izjasnite o tome. 

 Nakon sudjelovanja većine vijećnika u raspravi po ovoj točki Općinsko vijeće Općine 

Vrpolje sa 11 glasova ZA i jednim suzdržanim glasom (Željko Kucjenić) donijelo je slijedeći 

 

 



ZAKLJUČAK 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje odbija zahtjev TO „Slavonac“ i TO 

„Perkovčanka“ o ukidanju pokretnih trgovina na području Općine Vrpolje. 

 

TOČKA  12. 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: 

- u materijalima ste dobili popis učenika od strane Panturista Osijek koje mi 

sufinanciramo u plaćanju karata za autobus 

- dobili smo Naputak Ministarstva poljoprivrede da sve što je započeto, znači sve 

radnje bilo za prodaju ili nešto drugo se obustavljaju do daljnjega 

- u ministarstva smo dostavili Izvješća o obavljenim radovima kako bi opravdali 

dobivena sredstva iz državnog proračuna 

- upućen dopis Ministarstvu regionalnog razvoja za sufinanciranje uređenja Zgrade 

općine 

- Fondu za zaštitu okoliša također za zgradu općine i za javnu rasvjetu je upućena 

zamolba za sufinanciranje 

- što se tiče Čajkovaca odnosno Doma u Čajkovcima ishodili smo uvjerenje o građenju 

pa ćemo raditiprojektnu dokumentaciju za sanaciju  

- što se tiče kružnog toka radovi su u tijeku, ali su i pri kraju jer gro posla je učinjen, 

tako da će Vrpolje imati i estetski izgled. Ovo vijeće je dalo suglasnost za sufinanciranje 

Općine pa evo sutra idem u Zagreb u Hrvatske ceste da vidimo kako ćemo realizirati sredstva 

koja Općina treba uplatiti 

- što se tiče zgrade Općine jedan dio je napravljen a nastavit će se i dalje 

- poslovna zona „Vašarište“ – radovi su završeni 

- javna rasvjeta u Starim Perkovcima u Ulici L. Klaića sutra će biti puštena u rad 

- športsko školsko igralište u Čajkovcima – produžen im je rok izvođenja radova zbog 

čekanja otvaranja asfaltne baze i loših vremenskih uvjeta 

- napravljeno je idejno rješenje za uređenje parka u Čajkovcima 

- došao je Zahtjev poduzeća „Runolist“ vezano za povećanje odvoza kom. otpada, a 

prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu sada načelnik donosi Odluku i ja sam donijela za 

povećanje cijene odvoza smeća sa 40,00 kuna na 43,00 kune 

- održana je Skupština Vodovoda Sl. Brod, skupština KUD-a Čajkovci i DVD St. 

Perkovci 

- po Zakonu sam bila dužna donijeti Izjavu o fiskalnoj odgovornosti i ja sam to 

napravila 

- Državna revizija – dostavljen je Upitnik kojim su traženi podaci o Općini Vrpolje 

odnosno prihodima – koliko prikupljeno, naplaćeno, zašto se nije naplatilo i zašto se ne 

naplaćuje za sve prihode 

- moram navesti da je nama Županija otkazala vođenje računovodstva ne samo nama 

već svim Općinama iz razloga vođenja riznice, mi smo se dogovorili odnosno odlučili za 

osobu koja je i dosada vodila i potpisan je Ugovor o djelu sa gđom. Jasnom Turina u iznosu 

od 2.000,00 kuna neto mjesečno. 

- Crveni križ – potpisan je Ugovor o pomoći starim i nemoćnim osobama gdje su 

uposlene 4 osobe, gdje je naša potreba da nabavimo higijenske potrepštine, a iznos 

sudjelovanja Općine je 1.200,00 kuna mjesečno. To je Ugovor na 3 mjeseca 

Terezija Bogdanović: mene zanimaju nogostupi što je s njima? 

Ankica Zmaić:Ugovor je potpisan 2007. godine i čekamo, a za dječji vrtić bi trebao 

biti raspisan natječaj 



Terezija Sočković: Što je sa parkom u Starim Perkovcima jel to gotovo 

 Ankica Zmaić: Nije gotovo, treba posaditi travu i drveće 

 Zlatka Hrastović: pa obzirom da su radovi ovdje u centru dali bi se mogla spojiti 

cesta kod groblja i u Walingerovoj ulici 

 Ankica Zmaić: Uspjeli smo riješiti stazu uz župni dvor, zatim priprema za autobusne 

čekaonice i još nešto što smo mogli ušičariti. Što se tiče rupa u Walingerovoj pokrpat će se 

asfaltom, a cesta do groblja u vlasništvu je oPćine Strizivojna. 

 Željko Vuković: Kakvo je stanje sa dimnjačarom? 

 Ankica Zmaić: Zadnji puta je odlučeno da to bude dva puta godišnje, ali evo on je 

došao sad. 

 Tomislav Šimundić: Što je sa električarom, na igralištu je popravio lampu koja je 

gorila pa sad više ne radi? 

 Ankica Zmaić: Opet slijedi dopis – opomena pa onda najvjerojatnije otkaz Ugovora. 

 

TOČKA 13. R a z l i č i t o. 

 

 Obzirom da pod ovom točkom nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik Općinskog 

vijeća zaključio je sjednicu u 22,00 sata. 

 

 

Zapisnik vodila:     Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić       Tomislav Šimundić 


