
Z A P I S N I K 

 O radu 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 03. rujna 2012. godine s 

početkom rada u 20:00 sati u prostorijama Općinske uprave. 

 

Sjednici nazočni: Tomislav Šimundić, Drago Marić, Terezija Bogdanović,  

Zlatka Hrastović, Jelena Turčić, Terezija Sočković,  

Dražen Maršić i Željko Vuković. 

 

Sjednici nisu nazočni: Pero Pepić (opr.), Joža Bišćanić (opr.), Željko Kucjenić (opr.) 

                                    Zdravko Karalić, Damir Funarić, Ivan Pralas i Martina Marić (opr.). 

 

 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, načelnica Općine Vrpolje, Željko Lukačević, zamjenik 

 Zapisnik vodi: Željko Lukačević. 

 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Općine Vrpolje  

gosp. Tomislav Šimundić i nakon utvrđenog kvoruma predlaže slijedeći 

 

D N E V N I   R E D : 

 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 30. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od  

    1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, 

3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje, 

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja 

    Otpadom na području Općine Vrpolje za 2011. godinu, 

5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o realizaciji 

     programa predškolskog odgoja sa Dječjim vrtićima Ivana Brlić-Mažuranić,  

    Slavonski Brod, 

6. Prijedlog Zaključka povodom rješavanja zamolbe Spomen galerije „Ivana  

    Meštrovića“, Vrpolje, 

7. Prijedlog Zaključka o planiranoj investiciji DP „Elektra“ Slavonski Brod 

     za ugradnju betonskih stupova na javnu površinu zbog izmještanja i  

    postavljanja nove kabelske NN mreže u Čajkovcima ( od Vatrogasnog doma –  

    Matakovog sokaka ). 

8. Informacije o provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 

9. Različito. 

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 30. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 30. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

 

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 30. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 

 

 

 



TOČKA 2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2012. godine, 

 

Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Prijedlog odluke, Opći i Posebni dio polugodišnjeg 

izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine. 

Proračun je za 2012. godinu planiran u iznosu od 5.901.000,00 kn, a u prvih 6 mjeseci 

ostvareno je u iznosu od 1.539.924,00 kn. Ukupni rashodi iznosili su 1.687.852,00 kn. Iz 

ovoga je vidljivo da smo ostvarili manjak prihoda i primitaka u iznosu od 147.928,00 kn. 

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2012 bilo je 385.503,97 kn, a na dan 

30.06.2012. iznosilo je 131.888,90 kn. Nenaplaćena potraživanja na dan 30.06.2012. iznose 

ukupno 930.006,60 kn a poglavito se odnose na potraživanja za komunalnu naknadu i to 

430.559,72 kn. 

 

Nakon ovoga načelnica Ankica Zmaić je redom čitala Opći i posebni dio polugodišnjeg 

izvještaja, te stavku po stavku dodatno pojasnila prisutnima.  

 

Ankica Zmaić: Strogo vodim računa da ne bih negdje nešto pogriješila vezano za Proračun i 

zakonske odredbe kako ne bih morala platiti nekakvu kaznu recimo od 20.000,00 kuna, a 

Općina od 50.000,00 ili slično.  

 

Tomislav Šimundić: Jel ima kakvih nejasnoća?  

 

Pošto nije bilo nikakvih upita, niti nejasnoća Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno 

donosi:  

 

 

 

POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE VRPOLJE 

za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja  2012. godine 

 

OPĆI DIO 

 

                                                                      I 

 Proračun Općine Vrpolje za 2012. godinu planiran je u iznosu 5.901.000 kn.  

 Prihodi Proračuna općine Vrpolje u razdoblju od 01. 01. – 30.06.2012. ostvareni su u 

iznosu  od 1.539.924.kn. 

      II 

 Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili su 

1.687.852  kn 

 

      III 

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

daje manjak prihoda i primitaka. 

 

 Ostvareni prihodi i primici                                 1.539.924 kn 

 Izvršeni rashodi i izdaci                                 1.687.852 kn 

 Manjak prihoda i primitaka                                                            147.928 kn 

 

 



      IV 

 Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01. 01. 2012. godine bilo je 

385.503,97 kn, a na dan 30.06. 2012. godine iznosilo je 131.888,90 kn . 

 

      V 

 Općina Vrpolje nije primala niti davala zajmove u prvom polugodištu 2012. godine. 

 

     

                                                  IV 

 Nenaplaćena potraživanja na dan 30.lipnja 2012. godine iznose 930.006,60 kn, a 

odnose se na : 

- potraživanje za koncesije, pogrebne i komunalne usl.       13.000,00 

- potraživanje za korištenje javne površine                               11.510,50 

- potraživanje  od zakupa i iznajmljiv.imovine                           46.731,04 

- potraživanja za poreze,                    286.428,54 

                  - potraživanja za komunalni doprinos                                        76.241,20                         

       - potraživanja za komunalnu naknadu                                      430.559,72 

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

- potraživanja za distrib.razliku                                                    2.710,75 

- potraživanja za priključak na vodu                                             1.299,25 

- potraživanja za više skinuto ovrhom                                             158,87   

            ______________________________________________________________ 

                                                                                                                    930.006,60 

    

 

      VII 

       Stanje nepodmirenih obveza na dan 30.lipnja 2012.godine u iznosu od 1.810.900,52 kn 

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

iznosu od 849.004,55 kn. ,obveze prema dobavljačima u iznosu od 895.118,67 kn. te  obveze 

za jamčevine  66.777,30  kn.      

 

POSEBNI DIO 

      VIII 

 Posebni dio polugodišnjeg izvještaja općine Vrpolje za razdoblje od 01. siječnja do 30. 

lipnja 2012. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po 

osobnim i posebnim namjerama. 

 

      IX 

 Polugodišnji obračun proračuna općine Vrpolje zajedno sa usporednim pregledom 

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

vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

 

TOČKA 3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje, 

 

Ankica Zmaić: Obzirom da su se pojedini građani interesirali, jer znaju da imamo parcele za 

prodaju u građevinskom području. Naručila sam Procjenu za iste iako imamo staru iz 2001. g. 

od Porezne uprave u kojoj stoji da je vrijednost građevinske zone u Vrpolju 90,00 kn, 80,00 



kn u Starim Perkovcima, a 70,00 kn u Čajkovcima. Svi placevi su površine od 620,00 m2. 

Trenutno postoje zainteresirani za 3 čestice, pa su u Odluci za prodaju te 3 čestice, a u 

materijalima imate i 2 zamolbe za kupnju spomenutih čestica.  

 

Dražen Maršić: Gdje ćemo sa sredstvima od prodaje placeva? 

 

Ankica Zmaić: Usmjerit ćemo sredstva i iskoristit za plaćanje radova rekonstrukcije i 

uređenja Zgrade Općine. 

 

Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno donosi slijedeću  

 

O D L U K U 

 

o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje odobrava prodaju nekretnina – građevinskog 

zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje u Ulici Josipa Matasovića na području k.o. Vrpolje 

upisane u zemljišno-knjižni uložak broj 853 kod zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u 

Slavonskom Brodu označenog kako slijedi:  

1. k.č.br. 2330/4 – Livada Vašarište, površine 620 m2 

2. k.č.br. 2330/5 – Livada Vašarište, površine 620 m2 

3. k.č.br. 2330/9 – Livada Vašarište, površine 620 m2 

 

Članak 2. 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje utvrđuje početnu cijenu predmetnih nekretnina iz 

članka 1. ove Odluke u iznosu 80kn/m2 koja je utvrđena po stručnom nalazu i mišljenju 

ovlaštenog sudskog vještaka za građevinarstvo Damiru Grgas, dipl. ing. građ. iz Đakova, što 

proizlazi pojedinačna vrijednost po parceli od 49.600,00 kuna početne cijene. 

 

Članak 3. 

 Predmetne nekretnine po važećoj prostornoj dokumentaciji predviđene su za izgradnju 

stambenih objekata.  

 

Članak 4. 

 Pravo sudjelovanja za kupnju navedenih nekretnina iz članka 1. ove Odluke imaju sve 

pravne i fizičke osobe koje u skladu sa zakonom mogu stjecati vlasništvo na području 

Republike Hrvatske i koje nemaju financijskih obaveza ili dugova prema Općini Vrpolje s 

bilo koje osnove. 

 

Članak 5. 

 Nekretnine iz članka 1. ove Odluke prodaju se u viđenom stanju što isključuje sve 

naknadne prigovore kupca, odnosno viđeno – kupljeno te prodavatelj ne odgovara za bilo 

kakve nedostatke nekretnina koje se prodaju. 

 

 

Članak 6. 

 Jamčevina za učešće u natječaju iznosi 10% od ukupne početne cijene nekretnine i 

uplaćuje se na žiro račun proračuna Općine Vrpolje, broj: 2340009-1851400001 na broj 68 – 

7811 – OIB. 



 

Članak 7. 

 Ponuditeljima ili natjecateljima koji uspiju u natječaju, jamčevina se uračunava u 

ponuđenu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja, jamčevina će se 

vratiti u roku od 8 dana od dana okončanja postupka natječaja. 

 Ponuditelji koji uspiju u natječaju i naknadno odustanu od zaključivanja ugovora, 

nemaju pravo na povrat jamčevine. 

 

Članak 8. 

 Prednost pri natječaju imaju ponuditelji koji ponude najviši iznos za kupnju nekretnine 

u odnosu na početnu cijenu. U slučaju da bude više ponuda za istu nekretninu sa istom 

ponuđenom cijenom, prednost će imati ponuda kod koje je ponuđeno jednokratno plaćanje 

kupoprodajne cijene, a nakon toga ponuda koja je ranije predana. 

 

Članak 9. 

 Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava je 8 dana od dana objave natječaja. 

 Pristigle ponude za kupnju nekretnina otvara Povjerenstvo za raspolaganje 

nekretninama na javnoj sjednici kojoj mogu nazočiti ponuditelji ili natjecatelji. 

 

Članak 10. 

 Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće općine Vrpolje u roku 

od najduže 15 dana od dana otvaranja pristiglih ponuda na prijedlog Povjerenstva za 

raspolaganje nekretninama. 

 

Članak 11. 

 Odabrani ponuditelji dužni su u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja zaključiti kupoprodajni ugovor sa Općinom Vrpolje 

 

Članak 12. 

 Način plaćanja kupoprodajne cijene može biti jednokratan ili obročan. 

 Općinsko vijeće odobrava plaćanje kupoprodajne cijene u najviše 6 mjesečnih obroka 

bez kamate ukoliko kupac pravovremeno plati svaki obrok, a u slučaju kašnjenja u plaćanju 

pojedinog obroka kod plaćanja slijedećeg obroka će se zaračunati zakonska zatezna kamata. 

 U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem više od 90 dana, Općina Vrpolje može 

raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu kao i do tada uplaćenu 

kupoprodajnu cijenu. 

 

Članak 13. 

 Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac stječe uknjižbom u zemljišnim 

knjigama nakon što je u potpunosti podmirio sve obveze prema Općini Vrpolje utvrđene 

kupoprodajnim ugovorom za čega će Općina Vrpolje izdati Potvrdu kojom se dokazuje isplata 

cjelokupne kupoprodajne cijene iz kupoprodajnog ugovora. 

 

 

Članak 14. 

 Kupac nekretnine građevinskog zemljišta u Ulici Josipa Matasovića u Vrpolju dužan 

je započeti radove na izgradnji stambenih objekata na kupljenoj nekretnini najkasnije u roku 

od dvije (2) godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. 

 

 



Članak 15. 

 Sve troškove u svezi s ovjerom kupoprodajnog ugovora, plaćanja poreza na promet 

nekretnina, te sva druga davanja koja proizlaze iz kupoprodajnog ugovora vezana za prijenos 

prava vlasništva i uknjižbu snosi kupac. 

 

Članak 16.  

 Temeljem ove Odluke i odredbi Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu 

Općine Vrpolje raspisat će se javni natječaj za prodaju navedenih nekretnina. 

 Postupak javnog natječaja provest će Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u 

vlasništvu Općine Vrpolje. 

 

Članak 17. 

 Općina Vrpolje zadržava pravo na poništenje objavljenog natječaja bez davanja 

posebnog obrazloženja, odnosno bez navođenja razloga i ne odgovara za eventualne štete 

sudionicima natječaja. 

 

Članak 18. 

 Ponude za kupnju navedenih nekretnina dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na 

adresu: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje, preporučenom pošiljkom 

ili neposrednom dostavom, uz naznaku „Ponuda za natječaj za kupnju nekretnina“ – ne 

otvaraj“. 

 

Članak 19. 

 Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati. 

 

Članak 20. 

 Za sve informacije zainteresirani ponuditelji mogu se obratiti osobno u Općinu 

Vrpolje radnim danom od 12,00 do 15,00 sati, a javni natječaj objavit će se u tjednom tisku 

„Posavska Hrvatska“. 

 

Članak 21.  

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

Brodsko-posavske županije“. 

 

TOČKA 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja 

Otpadom na području Općine Vrpolje za 2011. godinu 

 

Ankica Zmaić: Sukladno Zakonu o otpadu podnosim Izvješće koje ste dobili u materijalima. 

Tvrtka Runolist ima ugovor do 2014. godine. Otpad se kupi u kante, a privatnici imaju 

mogućnost uzeti i kontejnere. Prošle godine je prikupljeno 505 tona u domaćinstvima i 16 sa 

javnih površina. U Općini Vrpolje ne postoji lokacija za skladištenje otpada. Runolist je 

zainteresiran za reciklažno dvorište unatoč tomu što još nije prihvaćen.  

 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno donosi:  

 

 

 

 

 

 



 

O D L U K U 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom na području Općine Vrpolje 

za 2011. godinu 
 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 

otpadom na području Općine Vrpolje za 2011. godinu koje je podnijela Općinska načelnica. 

 

Članak 2. 

 Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Vrpolje za 2011. 

godinu sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-Posavske županije“ i 

dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i Agenciji za zaštitu okoliša. 

 

TOČKA 5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o 

realizaciji programa predškolskog odgoja sa Dječjim vrtićima Ivana Brlić-Mažuranić,  

Slavonski Brod, 

 

Tomislav Šimundić: Ovaj Zaključak donosimo svake godine, pa sam mišljenja da to treba 

činiti i dalje, te mislim da ovdje nema ništa sporno. Jel ima kakvih pitanja? 

 

Ankica Zmaić: Financijska sredstva su planirana u Proračunu.  

 

Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno donosi:  

 

Z A K LJ U Č A K 

o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora  

o realizaciji Programa predškolskog odgoja sa 

Dječjim vrtićima Ivana Brlić-Mažuranić iz Slavonskog Broda 
 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje suglasno je da se zaključi ugovor o realizaciji 

Programa predškolskog odgoja sa Dječjim vrtićima Ivana Brlić-Mažuranić iz Slavonskog 

Broda od 1. rujna 2012. godine do 1. rujna 2013. godine prema uvjetima i načinu iz 

prethodnih godina za sva tri naselja u Općini Vrpolje. 

 

Članak 2. 

 Financijska sredstva za usluge realizacije predškolskog odgoja predviđena su i 

osigurana u Proračunu Općine Vrpolje za 2012. godinu, a sredstva neophodna za slijedeću 

godinu za navedeni Program bit će predviđena Proračunom. 

 

Članak 3. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje ovlašćuje Općinsku načelnicu za potpisivanje 

Ugovora o realizaciji Programa predškolskog odgoja sa davateljem usluge:  

Dječji vrtić I. B. Mažuranić, Slavonski Brod. 



Članak 4. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na Oglasnoj ploči 

Općine Vrpolje. 

 

 

TOČKA 6. Prijedlog Zaključka povodom rješavanja zamolbe Spomen galerije „Ivana  

Meštrovića“, Vrpolje,  

 

Tomislav Šimundić: Gosp. Ljubica kontaktirala me i zamolila cijelo Vijeće da se urede 

znakovi, panoi, jer su isti izblijedili i poslala je zamolbu. 

 

Ankica Zmaić: Ona traži da to Općina Vrpolje postavi ponovo. Prije je to trebala učiniti 

Županija. Smatram da to treba prihvatiti. Također koliko znam dogovoreni su nekakvi 

programi za jesen. Također mislim da bi trebalo dodati i tablu na ulazu od Đakova.  

 

 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno donosi ZAKLJUČAK da se obnove table 

koje ukazuju na Galeriju Ivan Meštrović, te postavi jedna nova na ulazu u Vrpolje iz 

smjera od Đakova. 

 

TOČKA 7.  Prijedlog Zaključka o planiranoj investiciji DP „Elektra“ Slavonski Brod 

     za ugradnju betonskih stupova na javnu površinu zbog izmještanja i  

    postavljanja nove kabelske NN mreže u Čajkovcima ( od Vatrogasnog doma –  

    Matakovog sokaka ). 

 

Ankica Zmaić: Nekom je poznato da je postavljena nova mreža od Elektre u Čajkovcima u 

količini od oko 80%. Elektra sada traži da se preostalo postavi na javnoj površini. Nisam 

potpisala Sporazum, jer mi ćemo uskoro raditi novu javnu rasvjetu , pa da ne liči sve na 

cirkus. U Starim Perkovcima isto nismo dozvolili da se stupovi stavljaju na javnu površine 

koji služe za elektroenergetsku mrežu. Prihvatit ću da pomognem Elektri oko obilazaka 

mještana u Čajkovcima koji bi trebali dozvoliti ugradnju betonskog stupa u svoja dvorišta 

samo sa to ima nekog reda. Maksimalno ću se angažirati da to riješimo na naše zadovoljstvo.  

 

Tomislav Šimundić: Otvaram raspravu. 

 

Drago Marić: Trebamo biti protiv ugradnje stupova na javnim površinama i neka naprave 

kako je bilo do sada. Neka se radi po dvorištima i parcelama.  

 

Ankica Zmaić: Baš me zanima kako se ovo rješava u gradovima. Nadam se da će prihvatiti 

naš prijedlog. 

 

 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno donosi Odluku da se stupovi ne postavljaju 

na Javne površine, te da se pokuša dogovoriti da se sve napravi kao i do sada po 

privatnim parcelama i u dvorištima.  

 

 

 

 

 



TOČKA 8. Informacije o provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 

 

Ankica Zmaić: Takmičili smo se na više natječaja. Za sanaciju Doma kulture u Vrpolju 

nismo od Ministarstva reg. razvoja dobili ništa. Što gosp. Maršić kaže gdje ćemo sa 

sredstvima od placeva. Eto ovdje nam fali sredstava. Vezano uz Natječaje za održavanje  

javne rasvjete  i dimnjačarske usluge za održavanje javne rasvjete su se javila 2 ponuditelja 

Luketić iz Sapca i Talaić iz Đakova. Na oko 30 stavaka povoljniji je Luketić, no još nije 

donesena konačna odluka. Što se tiče dimnjačara krajem 9. mjeseca na otvaranju ponuda će 

biti Tomislav Šimundić, Domazet Ružica i Maršić Dražen. Poslali smo kandidaturu za 

vatrogasni dom  i kanalizaciju. Radi se projektna dokumentacija za obnovu stare milicije tj. 

eko-etno centar. Ministarstvo kulture nastaviti će radove na Crkvi u Vrpolju. Radi se 

projektna dokumentacija za javnu rasvjetu u Čajkovcima. Za mlin sam poslala 2. požurnicu 

Agenciji za upravljanje državnom imovinom, te sam pri tom objasnila kako je mlin u jako 

lošem stanju i da bi se lako mogao urušiti, a da pored njega svakodnevno prolaze djeca. U 

Ministarstvo poljoprivrede su poslani podaci za svo poljoprivredno zemljište. Dalje bi sve 

natječaje trebala raspisivati Agencija. Nastavljena je pomoć u kući u suradnji sa Crvenim 

križem. Odobreno je 4 djelatnice, a javile su se samo 2 iz Vrpolja. Nitko to nije htio prihvatiti 

iz Čajkovaca i Perkovaca. Prijašnje 4 osobe bile su jako dobre, ali više ne mogu raditi jer se 

ne može raditi duže od 4 mjeseca. Rade Marina Mikuš  i gđa. Šokčević iz Vrpolja. Pristigle su 

legalizacije za rukometne i nogometne prostorije, kao i mrtvačnicu u Čajkovcima. Priključak 

za struju za mrtvačnicu u Čajkovcima je već uplaćen i čekamo radove. 

Vezano za Općinu Strizivojna poslan dopis načelniku. Poslije toga on bio 2 puta. Objasnila 

sam mu da nama održavanje groblja izlazi sada. Pitala sam ga da li ćemo skupa raspisivati? 

On je za dogovor. Vrpolje neka prikuplja naknadu za vrpoljčane, a oni za Strizivojnu. Mi 

ćemo sudskim putem utvrditi i tražiti suvlasništvo, ako se ogluše. Čišćeni su kanali od strane 

Brodske posavine i to: Brežnica, a Biđ tek treba čistiti. Mrtvačnica u Starim Perkovcima je 

skoro u funkciji, još treba samo staviti rasvjetu.  

 

 

TOČKA 9. Različito. 
 

Drago Marić: Što je s igralištem u Čajkovcima.  

 

Ankica Zmaić: To sam zaboravila reći. Sa izvođačem imamo problema. Županija do 10. 

mjeseca ne može dati novce. U kontaktu sam sa Županijom i to ćemo riješiti. 

 

Drago Marić: Što je sa spomenikom braniteljima u Čajkovcima? 

 

Ankica Zmaić: Razgovaralo se o istom. Na spomeniku će pisati samo 3 imena što roditelji 

poginulih žele. Veličine će biti kao i onaj u Vrpolju, no malo drugačiji. Zaboravila sam reći da 

su se oko crkve u Vrpolju započeli radovi na stazi i odvodnji, te na novim prozorima, a radove 

izvodi Akropola iz Satnice Đakovačke.  

 

Terezija Bogdanović: Što je s nogostupima u Vrpolju?  

 

Ankica Zmaić: Slali smo više dokumenata i dopuna za to i nadamo se skorom raspisivanju 

natječaja. Mi smo već produživali građ. dozvolu a propust je Ministarstva reg. razvoja s 

kojima smo sklopili Ugovor. 

 

Željko Vuković: U rotoru je jako loše stanje i mislim da bi se to trebalo prikladno urediti.  



 

Ankica Zmaić: Sijana je trava, ali nije dobro izrasla pa je većinu preuzela ambrozija. Do 

slijedećeg Vijeća ćemo zatražiti ponude za uređenje rotora. 

 

Željko Vuković: Hoće li se rušiti stara milicija? 

 

Ankica Zmaić: Možemo ju srušiti. Svi kažu da je statika zgrade jako loša. Gosp. Ivica Zmaić 

je pitao što smo s tim odlučili. On je ispred lovaca iz Starih Perkovaca predložio da to lovci 

poruše na pola. 

 

Željko Vuković: Što je s mjesnim odborima? Hoće li biti nekakve smjene? 

 

Ankica Zmaić: Ne isplati nam se raspuštati VMO. Sve bi to previše koštalo. Trebamo se 

pokušati sastati i da se izaberu predsjednici koji će raditi. Problem je MO Vrpolje i MO 

Čajkovci. 

 

Dražen Maršić: U izvršenju Proračuna, kao i provedenim aktivnostima spominjali su se 

rashodi za legalizaciju sportskih objekata u Vrpolju, tj. rukometno i nogometno, pa me 

zanima u kojoj je to fazi. 

 

Ankica Zmaić: Legalizacija tih objekata je završena.  

 

Zlatka Hrastović: Što je sa starom kućom od Pere treponje? Da li je to Općinsko vlasništvo? 

 

Željko Lukačević: Ta kuća je u vlasništvu od neke osobe iz Strizivojne, no sada ne znam 

točno ime, što se lako može provjeriti uvidom u podatke na internetu. 

 

Pošto više nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća Općine Vrpolje zaključio 

sjednicu u 21:48 sati. 

 

 

         Zapisničar      Predsjednik Općinskog vijeća 

   Željko Lukačević              Tomislav Šimundić  

 


