
Z A P I S N I K 

 

 o radu 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane  10. 02. 2014. godine s 

početkom rada u 19,30 sati u prostorijama Općinske vijećnice. 

 

 Prisutni: Tomislav Šimundić, Željko Vuković, Tomislav Gregurić, Marko Marić, 

Pero Pepić, Josip Čivić, Željko Mandarić, Željka Orešković, Željko Kucjenić, Berta 

Abramović i Damir Funarić. 

 

 Sjednici nisu nazočni: Davor Mikić, Zvonko Miskrić  

 

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

načelnice 

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vrpolje pozdravlja nazočne i nakon 

ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći 

 
D N E V N I  R E D : 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 6. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

 2. Prijedlog Odluke o davanju prostora dječjeg vrtića na besplatno korištenje, 

 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na  

     području Općine Vrpolje, 

 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom 

     na području Općine Vrpolje za 2013. godinu 

 5. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 

 6. R a z l i č i t o.  

 

 Ankica Zmaić: Predlažem da nadopunimo dnevni red sa još jednom točkom dnevnog 

reda koju bi stavili pod 3. točku i glasi : Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova rada 

Dječjeg vrtića „Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje. 

 

 Obzirom da nije bilo primjedbi Jednoglasno je prihvaćena nadopuna i dnevni red te 

Dnevni red sada glasi: 
D N E V N I  R E D : 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 6. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

 2. Prijedlog Odluke o davanju prostora dječjeg vrtića na besplatno korištenje, 

 3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova rada Dječjeg vrtića „Zvrk“ Područni vrtić  

                 Vrpolje, 

 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na  

     području Općine Vrpolje, 

 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom 

     na području Općine Vrpolje za 2013. godinu 

 6. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 

 7. R a z l i č i t o.  

 

  

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 6. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 6. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

 



Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 6. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 
 

TOČKA 2. Prijedlog Odluke o davanju prostora dječjeg vrtića na besplatno 

                        korištenje 

 

 Ankica Zmaić: Na prethodnim sjednicama Općinskog vijeća već smo raspravljali 

dosta o radu vrtića i zaključili smo da ćemo donijeti Odluku o davanju prostora dječjeg vrtića, 

s time da oni plaćaju režije, održavaju okoliš, a mi bi im dali na besplatno korištenje za 

početak u vidu pilot projekta da vidimo kao će funkcionirati. 

 Pero Pepić: Nije mi uopće logičan taj prijedlog na besplatno korištenje, i to uopće nije 

spominjano da bi se dalo besplatno, toliko smo uložili i sada dajemo na besplatno korištenje. 

 Ankica Zmaić: Spominjano je da se da besplatno, ali da smo išli sami u to da rad 

dječjeg vrtića financiramo sami koštao bi nas 650.000,00 kuna mjesečno. Mislim da je u 

ovom momentu ovo bolja kombinacija za početak rada pa ćemo u međuvremenu imati 

pokazatelje kako dalje. 

 Pero Pepić: Zašto nismo išli u raspisivanje natječaja nego dati njima pa oni nikome 

ništa ne daju besplatno, ovo je minus. 

 Ankica Zmaić: Koja je uopće općina u plusu sa dječjim vrtićem, da li je država u 

plusu sa osnovnim, srednjim ili bilo kojim školama. Za probni rad idemo na besplatno 

korištenje, a kad počne s radom i vidimo koliko je zainteresiranih još korinsika onda ćemo ići 

u raspisivanje natječja. 

 Berta Abramović: Da plaćaju najam više bi morali sufinancirati i onda smo na istom. 

 Ankica Zmaić: Ako se 2015. godine ukinu ove potpomognute Općine, a to već kreću 

u 2014. godini onda bi dobivali sredstva za taj program. 

 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće je sa 9 glasova ZA i 2 

glasa PROTIV donijelo je slijedeću 

 

O D L U K U 

o davanju prostora dječjeg vrtića 

 na besplatno korištenje 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje daje Dječjem vrtiću „Zvrk“ vl. Anica Miler, Đakovo, 

Katarine Zrinski 11, OIB 34887021142 na besplatno korištenje prostor – dječjeg vrtića u 

Vrpolju koji se nalazi u Ulici Hrvatskih branitelja 6 u Vrpolju na k.č.br. 824/2 koji  je u 

vlasništvu Općine Vrpolje na razdoblje do 31. 12. 2014. godine uz mogućnost produženja 

zbog interesa i cilja općeg, gospodarskog i socijalnog napretka građana Općine Vrpolje. 

 

Članak 2.  

 Prostor  dječjeg vrtića zajedno sa okolišem u Vrpolju daje se na besplatno korištenje 

Dječjem vrtiću „Zvrk“ vl. Anica Miler, Đakovo, Katarina Zrinski 11 iz opravdanih razloga 

zato što je Općini Vrpolje u cilju opći, gospodarski i socijalni napredak građana te briga i 

zaštita djece Općine Vrpolje. 

 Navedeni prostor – vrtić iz članka 1. ove Odluke daje se na besplatno korištenje u 

svrhu osiguranja brige i zaštite djece predškolske dobi Općine Vrpolje i to sve u cilju 

gospodarskog razvoja i socijalnog napretka građana Općine Vrpolje. 

 



Članak 3. 

 Dječji vrtić „Zvrk“ Đakovo dužan je  snositi sve režijske troškove vezane uz korištenje 

prostora vrtića i okoliša (voda, električna energija, plin, komunalna naknada, odvoz 

komunalnog otpada, telefon, održavanje okoliša i dr.) 

 

Članak 4. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje nalaže Općinskoj načelnici da sa Dječjim vrtićem 

„Zvrk“ vl. Anica Miler, Đakovo, Katarina Zrinski 11  sklopi, odnosno zaključi ugovor o 

davanju prava korištenja prostora  i okoliša dječjeg vrtića. 

Članak 5. 

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

Brodsko-posavske županije“. 
 

TOČKA 3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova rada Dječjeg vrtića „Zvrk“ 

Područni vrtić Vrpolje 

 

 Ankica Zmaić: O prijedlogu Odluke  sufinanciranju troškova rada Dječjeg vrtića već 

je bilo govora i kod donošenja Proračuna jer su predviđena sredstva za rad vrtića i Vijeće je 

donijelo proračun za 2014. godinu . 

 

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

je donijelo slijedeću 

 

O D L U K U 

o sufinanciranju troškova rada Dječjeg vrtića „Zvrk“ 

Područni vrtić Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje odobrava sufinanciranje troškova rada Dječjeg vrtića  

„Zvrk“ Đakovo Područni vrtić Vrpolje iz Proračuna Općine Vrpolje za 2014. godinu u iznosu 

150.000,00 kuna ili 15.000,00 kuna mjesečno do 31. 12. 2014. godine. 

 

Članak 2. 

 Sufinanciranje troškova rada u Područnom vrtiću Vrpolje isključivo se odnosi na 

predškolsku djecu – korisnike vrtića sa područja Općine Vrpolje. 

 

Članak 3. 

 Popis djece – korisnika Područnog vrtića Vrpolje obveza je Dječjeg vrtića „Zvrk“ 

Đakovo vl. Anica Miler da isti redovito dostavlja u Općinu Vrpolje. 

 

Članak 4. 

 Mjesečni iznosi sufinanciranja u iznosu od 15.000,00 kuna uplaćivat će se iz 

Općinskog proračuna na žiro račun Dječjeg vrtića „Zvrk“ Đakovo broj: 

HR2925000091102155442. 

Članak 5. 

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

Brodsko-posavske županije“. 

 

TOČKA 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Vrpolje 



  

 Ankica Zmaić: Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Smjernica za 2014. godinu 

koje su usvojene na prošloj sjednici Općinskog vijeća u potrebi smo donijeti i analizu stanja 

sustava zaštite i spašavanja pa evo ukoliko ima nekih pitanja izvolite pitati. 

 Tomislav Gregurić: Predlažem da se samo izmijeni kod Udruge građana gdje su 

navedene i Lovne jedinice za svako naselje i Lovna udruga da se izbrišu Lovne jedinica jer su 

one već sadržane u Lovnoj udruzi „Srna „ Vrpolje, Čajkovci i Stari Perkovci.  

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga jednoglasno je donesen 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 koja je sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 

Članak 2. 

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

 

TOČKA 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom 

      na području Općine Vrpolje za 2013. godinu 

 

 Ankica Zmaić: Novi Zakon je stupio na snagu u prošlom polugodištu 2013. godine, 

došlo je do neki novina. Prije se Izviješće dostavljalo Ministarstvu i Agenciji, a sada 

Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša.  

 Tomislav Gregurić: Što će biti sa divljim deponijama, kako to riješiti? 

 Ankica Zmaić: Postoji redoslijed kada će država odlučiti kada će doći red za naš 

divlji deponij. Prošle godine smo razgovarali sa Brodskom posavinom da će riješiti, međutim 

ništa nije rađeno. 

 Marko Marić: Vezano za reciklažno dvorište, da li bi to bilo smeće samo sa područja 

Općine Vrpolje ili sve što Runolist prikuplja. 

 Ankica Zmaić: Sve ovisi kakvu će Odluku donijeti Ministarstvo. 

 

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

jednoglasno je donijelo slijedeću 

O D L U K U 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom na području Općine Vrpolje 

za 2013. godinu 
 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 

otpadom na području Općine Vrpolje za 2013. godinu koje je podnijela Općinska načelnica. 

 

Članak 2. 

 Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Vrpolje za 2013. 

godinu sastavni je dio ove Odluke. 



 

 

Članak 3. 

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

dostaviti Brodsko-posavskoj županiji, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu 

okoliša. 

 

TOČKA  6. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine 

Vrpolje 

 

 Ankica Zmaić: Nešto posebno nije bilo osim uobičajenih administrativnih poslova, 

izrade svih analitičkih kartica za završni račun, te za reviziju smo slali sve vezano za 

odlaganje – gospodarenje otpadom 

- Prijavili smo se na natječaj u Ministarstvo gospodarstva i fondova europske unije 

za nastavak radova za pješačke staze i uređenje dječjeg igrališta u Čajkovcima  

- Dječji vrtić bi trebao početi sa radom s tim da smo dio opreme već nabavili, a dio 

imamo od prijašnjih godina koji smo dobili od Ministarstva prosvjete 

 

TOČKA 7. R a z l i č i t o 

 

 Berta Abramović: Da li postoji mogućnost da se na mostiću iz Joje Abramović stavi 

ograda jer je dosta dubok kanal. 

Josip Čivić: Pitaju ljudi za drva koja po kanalima rastu, jer su čuli da se to kažnjava, a 

ljudi bi sjekli. 

            Ankica Zmaić: Neka dođu u Općinu pa ćemo se dogovoriti. 

Željko Vuković: Ja bih se nadovezao na kanale, da li će oni nastaviti sa čišćenjem, 

samo su pokosili ali to je sada sve leglo. 

Ankica Zmaić: Napraviti ćemo dopise Hrvatskim vodama 

            Željko Vuković: Spominjala se revizija da li će nas revizija opomenuti za komunalnu 

naknadu. 

Ankica Zmaić: Opomenuti će na sigurno, mi možemo ići u ovrhe, ali da li je 

pametno, sve mislimo ipak će se ljudi pojavljivati i platiti.   

Željko Mandarić: Da li ima nekih informacija o Sušionici? 

Ankica Zmaić: Trebala bi biti jedna od slijedećih točaka sjednica, znači točka 

Sušionica, ali vidjet ćemo što će biti neću ništa unaprijed govoriti. 

Željko Vuković: Što je sa grobljem? 

Ankica Zmaić: Mi ćemo poslati pozive da se sastanemo pa ćemo vidjeti što dalje ili 

prijaviti DORH-u. 

 

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

je sjednicu u 20,25 sati. 

 

       Zapisničar:      Predsjednik Općinskog vijeća: 

    Nada Funarić       Tomislav Šimundić 


