
Z A P I S N I K 

 o radu 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 7. prosinca 
2016.godine sa početkom u 20,00 sati u prostorijama Općinske uprave. 

 Sjednici nazočni: Pero Pepić, Josip Čivić, Željka Orešković, Tomislav Gregurić, 
Zvonko Miskrić, Berta Abramović, Željko Mandarić, Tomislav Šimundić, Željko Vuković,  

Sjednici nisu nazočni: Marko Marić, Damir Funarić, Davor Mikić 
Izostanak opravdali: Željko Kucjenić 
 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, Željko Lukačević 
 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić i 
nakon ustanovljenog kvoruma pozdravlja nazočne i 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 izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova 

održavanja javne rasvjete na području Općine Vrpolje, 

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vrpolje, 

4. Prijedlog Proračuna Općine Vrpolje za 2017.godinu, 

5. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za 2017.godinu, 

6. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Vrpolje za razdoblje 2017.-2019.godine, 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za 

novorođenu djecu s područja Općine Vrpolje, 

8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju redovitog programa Dječjeg vrtića „Zvrk“ Područni vrtić 

Vrpolje za 2017.godinu, 

9. Prijedlog Odluke o plaćanju članarine LAG-u „Slavonska ravnica“ Vrpolje za 2017.godinu, 

10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 

Vrpolje za 2017.godinu, 

11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 

2017.godinu, 

12. Prijedlog Programa socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2017.godinu, 

13. Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva 

osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2017.godinu, 

14. Prijedlog Programa kapitalnih i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini u vlasništvu 

Općine Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovini neprofitnih organizacija na području Općine 

Vrpolje za 2017. godinu, 

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

16. Različito. 

Nakon predloženog dnevnog reda za riječ se javila gđa. načelnica i predložila još jednu točku 

dnevnog reda koja bi bila pod točkom 15. Dnevnog reda i glasi: Prijedlog Zaključka povodom 

razmatranja zahtjeva za doznaku sredstava od Vodovoda d.o.o. Sl. Brod. 



Nakon prijedloga Načelnice Ankice Zmaić za proširenje Dnevnog reda predsjednik 

Općinskog vijeća dao je na glasanje dnevni red za 31. sjednicu Općinskog vijeća koji sada glasi: 

D N E V N I  R E D : 

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

2. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova 

održavanja javne rasvjete na području Općine Vrpolje, 

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vrpolje, 

4. Prijedlog Proračuna Općine Vrpolje za 2017.godinu, 

5. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za 2017.godinu, 

6. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Vrpolje za razdoblje 2017.-2019.godine, 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za 

novorođenu djecu s područja Općine Vrpolje, 

8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju redovitog programa Dječjeg vrtića „Zvrk“ Područni vrtić 

Vrpolje za 2017.godinu, 

9. Prijedlog Odluke o plaćanju članarine LAG-u „Slavonska ravnica“ Vrpolje za 2017.godinu, 

10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 

Vrpolje za 2017.godinu, 

11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 

2017.godinu, 

12. Prijedlog Programa socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2017.godinu, 

13. Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva 

osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2017.godinu, 

14. Prijedlog Programa kapitalnih i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini u vlasništvu 

Općine Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovini neprofitnih organizacija na području Općine 

Vrpolje za 2017. godinu, 

15. Prijedlog  Zaključka povodom razmatranja zahtjeva za doznaku sredstava od Vodovoda 

d.o.o. Sl. Brod, 

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

167 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 sljedeći  

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

općine Vrpolje. 

TOČKA  2. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih 

poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Vrpolje 

 Željko Lukačević: Pozdravljam prije svega sve nazočne. Temeljem Odluke o raspisivanju 

javnog natječaja za održavanje javne rasvjete raspisan jr Javni natječaj u Posavskoj Hrvatskoj dana  



28. listopada 2016.godine i na službenim stranicama Općine Vrpolje. Na raspisani natječaj pristigle su 

3 ponude: Luketić-komerc d.o.o., Sapci, LUK vl. Jure Čapalija i Orioelektro  iz Oriovca, a najpovoljniji je 

Orioelektro iz Oriovca. U materijalima ste dobili prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

kako sam već rekao to je ORIOELEKTRO vl. Leonardo Orešković, A. Cesarca 9, Oriovac, a vodili smo se 

time da je Orioelektro ponudio manje cijene za više stavki. 

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

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03 

pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 

147/14 i 36/15), članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 

09/09, 5/13 i 14/14) i članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na 

temelju pisanog ugovora („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 12/10), Općinsko vijeće 

Općine Vrpolje na svojoj 31. sjednici  održanoj 7. prosinca 2016. godine, donijelo je   

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 u 
postupku Javnog natječaja za održavanje javne rasvjete na području Općine Vrpolje 
objavljenog dana 28. listopada 2016. godine u tjedniku „Posavska Hrvatska“ i na internet 
stranicama Općine Vrpolje, izabire se ORIOELEKTRO vl. Leonardo Orešković, A. Cesarca 9, 
35250 Oriovac, OIB: 92296950753. 

2. Izabrani ponuditelj obavljat će povjerene poslove sukladno troškovniku za održavanje javne 
rasvjete  iz  prihvaćene  ponude, koji je  sastavni dio ove Odluke. 

3. Obavljanje komunalne djelatnosti iz točke 1. povjerit će se izabranom ponuditelju temeljem 
pisanog ugovora na vrijeme od 4 (četiri) godine. 

4. Općinska načelnica će s izabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti iz točke 1. ove Odluke sa sadržajem propisanim stavkom 5. članka 15. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu.  

O b r a z l o ž e n j e 

       Općina Vrpolje  objavila je 28. listopada 2016. godine u tjedniku „Posavska Hrvatska“ i na 

službenoj internet stranici Općine Vrpolje Javni natječaj za održavanje javne rasvjete na području 

Općine Vrpolje.  

      Na objavljeni Javni natječaj pristigle su 3 (tri) ponude i to: - ponuda LUKETIĆ–KOMERC d.o.o. 

Sapci 19, Sapci, OIB: 37949556836, - ponuda ORIOELEKTRO vl. Leonardo Orešković, A. Cesarca 9, 

35250 Oriovac, OIB: 92296950753, - ponuda Obrt „LUK“ vl. Juro Čapalija, VRBICA, Mrzovička 15, OIB: 

24070960191. 

 Stručno Povjerenstvo provelo je postupak javnog otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, a 

vezano za ispunjavanje uvjeta i priloga u Javnom natječaju, te sačinilo Zapisnik o pregledu i ocjeni 

ponuda, Klasa: 363-01/16-02/36, Ur. broj: 2178/11-01/16-11 od 28. studeni 2016. godine te ga 

uputilo Općinskom vijeću Općine Vrpolje s prijedlogom najpovoljnije ponude – ponuditelja 

ORIOELEKTRO vl. Leonardo Orešković, A. Cesarca 9, 35250 Oriovac temeljem ponudbenog 

troškovnika koji čini sastavni dio ove Odluke 



      Razmatrajući pristigle ponude u postupku je utvrđeno da dvije ponude u potpunosti 

ispunjavaju uvjete tražene Javnim natječajem (točka 4. a, b, c, d, e, f, g, h, i), a u ponudi Obrta „LUK“ 

vl. Juro Čapalija, VRBICA, Mrzovička 15, OIB: 24070960191 nedostaje Izjava o nekažnjavanju 

zatražena pod točkom 4. d Javnog natječaja, a i za reference je predan samo taksativni popis istih. 

Ponuda ponuditelja Obrt „LUK“ vl. Juro Čapalija, VRBICA, Mrzovička 15, OIB: 24070960191 se zbog 

navedenog neće razmatrati za odabir. 

 Analizom ponudbenih troškovnika preostale dvije ponude utvrđeno je da je ponuditelj 

ORIOELEKTRO vl. Leonardo Orešković, A. Cesarca 9, 35250 Oriovac, OIB: 92296950753 u 20 stavki od 

ukupno 28 stavki iz Troškovnika za cijenu materijala ponudio nižu cijenu od ponuditelja LUKETIĆ–

KOMERC d.o.o. Sapci 19, Sapci, OIB: 37949556836, dok je LUKETIĆ–KOMERC d.o.o. Sapci 19, Sapci, 

OIB: 37949556836 povoljniji u 5 stavki od ukupno 28 stavki za cijenu materijala. Za 3 stavke su oba 

ponuditelja ponudila identičan iznos. 

Za cijenu usluge prema ponudbenom troškovniku ponuditelj LUKETIĆ–KOMERC d.o.o. Sapci 

19, Sapci, OIB: 37949556836 ponudio je nižu cijenu za 2 stavke od ukupno 3 stavke od ponuditelja 

ORIOELEKTRO vl. Leonardo Orešković, A. Cesarca 9, 35250 Oriovac, OIB: 92296950753 koji je ponudio 

nižu cijenu za 1 stavku od ukupno 3 navedene usluge u ponudbenom troškovniku. 

Slijedom navedenog nakon cjelovite analize obje ponude utvrđeno je da je povoljniji 

ponuditelj ORIOELEKTRO vl. Leonardo Orešković, A. Cesarca 9, 35250 Oriovac, OIB: 92296950753, 

koji je po većem broju stavki za cijene materijala znatno povoljniji od ponuditelja LUKETIĆ–KOMERC 

d.o.o. Sapci 19, Sapci, OIB: 37949556836. 

 Uvjeti obavljanja komunalnih poslova određeni objavljenim Javnim natječajem od 28. 

listopada 2016. 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, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 

153/13, 147/14 i 36/15). 

Uputa o pravnom lijeku:  

 Protiv ove Odluke sukladno članku 15. stavku 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu žalba 

nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor. 

TOČKA  3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi. 

Ova Odluka je bila donesena 2014.godine, međutim prijedlog za izmjenu je taj da se iznos koji je do 

sada bio predviđen za novorođenčad u iznosu 1.000,00 kuna poveća za 500,00 kuna te bi sada 

naknada za novorođenčad bila 1.500,00 kuna. 

 Pitanja i prijedloga nije bilo te je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo sljedeću 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vrpolje 

Članak 1. 



 U Odluci o socijalnoj skrbi Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

21/14.), članak 17. stavak  1. mijenja se i glasi: 

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta na području Općine Vrpolje 

roditeljima će se dodijeliti iznos od 1.500,00 kuna kao pomoć za nabavu opreme za novorođenče. 

Članak 2. 

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

posavske županije“. 

TOČKA  4. Prijedlog Proračuna Općine Vrpolje za 2017.godinu 

 Ankica  Zmaić: U materijalima ste dobili Prijedlog Proračuna za 2017.godinu. Proračun za 

2017.godinu planiran je u iznosu 11.337.000,00 kuna. Smatram obzirom vam je Proračun dostavljen 

prije mjesec dana da ste ga dobro iščitali i razmotrili pa ukoliko netko ima nekih pitanja izvolite pitati. 

Nastavljamo s projektima gdje smo stali. 

 Josip Čivić: Smatram da je i Plan kapitalnih ulaganja usko vezan sa donošenjem Proračuna pa 

bih htio samo napomenuti da se DVD Vrpolje nagodinu planira javiti na natječaj za energetsku 

učinkovitost a vezano za krovište na zgradi DVD-a  pa da se u Plan ako je moguće planira određeni 

iznos sredstava za navedeno. 

 Ankica  Zmaić: Obzirom da je u Planu kapitalnih ulaganja planiran iznos za navalno vozilo a mi 

smo sredstva evo danas prebacili na račun DVD-a, što znači da je kupljeno, a  u Planu ćemo izbrisati 

navedeno navalno vozilo i ostavili ostali objekti u opisu a iznos će ostati isti pa će se vidjeti koliko će 

trebati sredstava za energetsku učinkovitost kada dođe do natječaja. 

 Tomislav  Gregurić:  Imam pitanje vezano za stavku od 50.000,00 kuna za političke stranke. I 

još jedno pitanje vezano za naslovnu stranicu gdje je navedeno u opisu razlike – manjak /višak iznos 

od 800.000,00 kuna i opis vlastitih izvora – višak prihoda 800.000,00 kuna. 

 Ankica Zmaić: Na godinu su lokalni izbori pa sam predvidjela financijska sredstva u iznosu 

50.000,00 kuna u skladu sa Zakonom o financiranju političkih stranaka. Po pitanju 800.000,00 kuna to 

je planirani višak sredstava iz prethodnih godina. 

 Tomislav Gregurić: U stavci Poslovna zona  naveden je iznos 50.000,00 kuna pa me zanima 

što je to? 

 Ankica Zmaić: Na nivou države bi trebao biti raspisan natječaj za poslovne zone za uređenje 

pa u Proračunu moramo predvidjeti taj iznos ukoliko to bude tako bilo. 

 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasanje Proračun za 2017. godinu koji je nakon 

glasovanja Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

O D L U K U 

o usvajanju Proračuna Općine Vrpolje za 2017. godinu 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Proračun za 2017. godinu te će se navedeni Proračun sa 

prihodima i rashodima - tablice sa pratećim pokazateljima objaviti u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije", a sastavni dio ove Odluke.  

 



TOČKA  5. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za 2017.godinu 

 Ankica Zmaić:  U materijalima ste dobili prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine 

Vrpolje za 2017.godinu koja je sastavni dio Proračuna. 

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

ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE VRPOLJE 

ZA 2017.GODINE 

Članak 1. 

 Proračun Općine Vrpolje (u daljnjem tekstu: Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda koji 

prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim propisima 

i odlukama Općinskog vijeća pripadaju Općini Vrpolje. 

Članak 2. 

 Proračunska sredstva se koriste za namjene i u visinama koje su određene Proračunom u 

posebnom dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda. Proračun se izvršava do visine jedne dvanaestine 

mjesečno, odnosno prema pristiglim obvezama, a u skladu sa ostvarenim prihodima odnosno 

likvidnim mogućnostima Proračuna. 

 Namjenski prihodi Proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihode od 

imovine u vlasništvu Općine Vrpolje i namjenski primici od zaduživanja. 

Članak 3. 

 Sredstva planirana na poziciji Proračuna: Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve, 

koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunskom planu nisu osigurana sredstva, ili za 

namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva na određenim 

pozicijama. 

 O korištenju sredstava cjelokupne proračunske pričuve odlučuje Općinski načelnik, o čemu 

izvješćuje Općinsko vijeće. 

Članak 4. 

 Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u cijelosti je Općinski načelnik. 

Članak 5. 

 Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran Općinski 

načelnik. U slučaju potrebe Općinski načelnik  može u okviru utvrđenog iznosa izdatka pojedine 

pozicije izvršiti preraspodjelu sredstava između pojedinih pozicija do visine 5% sredstava utvrđenih na 

poziciji koja se umanjuje. 

Članak 6. 

 Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija 

pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda Proračuna bez primitaka ostvarenih u 



prethodnoj godini,  a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kn, ako je stjecanje i otuđivanje 

planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima. 

 Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja ili otuđenja nekretnina veća od 1.000.000,00 Kn, 

tada odluku o istom donosi predstavničko tijelo, odnosno Općinsko vijeće. 

 Općinski načelnik upravlja novčanim sredstvima na računu Proračuna Općine Vrpolje. 

Članak 7. 

 Ako se tijekom fiskalne godine zbog izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje prihodi i 

primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna, Proračun se mora uravnotežiti po postupku za donošenje 

Proračuna. 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2017.g., i bit 

će objavljena u  «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

TOČKA  6. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Vrpolje za razdoblje 2017.-2019.godine 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Plan razvojnih programa  za razdoblje od 2017.-

2019.godine pa bi ja sada samo izbrisala pod pozicijom 54 gdje je navedeno vatrogasno vozilo znači 

taj naziv a ostalo bi ostali objekti i iznos naravno ostaje kako bi se iskoristio za nagodinu za 

energetsku učinkovitost. Plan razvojnih programa temelji se na odredbama zakonskih propisa i 

sastavni je dio Proračuna 

 Pitanja i prijedloga nije bilo te je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo sljedeći  

PLAN 

razvojnih programa Općine Vrpolje za razdoblje 2017. – 2019.godine 

Članak 1. 

 Ovim Planom razvojnih programa Općine Vrpolje za razdoblje 2017-2019.godine utvrđuju se 

ciljevi i prioriteti razvoja Općine Vrpolje povezanih s programskom i organizacijskom klasifikacijom 

Proračuna Općine Vrpolje kako slijedi: 

Red.br. POZICIJA KONTO 
RAČUN 

OPIS ULAGANJA 2017. 2018. 2019. 

1.   Kapitalne donacije 
neprofitnim org. 

   

 54 38212 Kap.donacije – 
lovački domovi i 
ostali objekti  

130.000,00   

 55 38212 Kap.donacije – 
uređenje crkve 

80.000,00   

   UKUPNO: 210.000,00 150.000,00 200.000,00 

2.   POSLOVNI OBJEKTI    

 58 4212 Izgradnja eko-etno 
kuće 

3.602.000,00   



 60, 61 45112 Dodatna ulaganja 
na poslovnim 
objektima (sanacija i 
uređenje domova 
kulture, zgrada 
Općine i 
mrtvačnice) 

1.100.000,00   

   UKUPNO: 4.702.000,00 500.000,00 500.000,00 

3.   IZGRADNJA 
KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE-
KAPITALNA 
ULAGANJA 

   

 64,65 4213 Izgradnja pješačkih 
staza i parkirališta 

530.000,00   

 91 42131 Izgradnja – 
rekonstrukcija 
nerazvrstane ceste 
– Grobljanska ul. 

1.000.000,00   

 67, 68 42141 Izgradnja vodovoda 80.000,00   

  71 42141 Izgradnja toplovoda 50.000,00   

 77, 78, 
79 

42147 Izgradnja javne 
rasvjete 

1.580.000,00   

   UKUPNO: 3.240.000,00 3.800.000,00 4.300.000,00 

4.   OSTALA KAPITALNA 
ULAGANJA 

   

 90 4214 Poslovna zona 50.000,00   

 93 42112 Građevinsko 
zemljište 

15.000,00   

 92 42637 Prostorni plan - 
izmjene 

50.000,00   

   UKUPNO: 115.000,00 500.000,00 500.000,00 

5.   KAPITALNA 
ULAGANJA - 
OPREMA 

   

 85 4221 Uredska oprema i 
namještaj 

40.000,00   

 86 4222 Komunikacijska 
oprema 

2.800,00   

 87 4223 Oprema za 
održavanje i zaštitu 

5.000,00   

 88 4227 Uređaji, strojevi i 
oprema za ostale 
namjene (dječje 
igračke u parku) 

40.000,00   

 89 4262 Ulaganje u 
računalne programe 

5.000,00   

   UKUPNO: 92.800,00 100.000,00 100.000,00 

   UKUPNO 1. 2. 3. 4. i 
5. 

8.359.800,00 5.050.000,00 5.600.000,00 

 



Članak 2. 

 Za realizaciju kapitalnih projekata iz članka 1. Ovog Plana planiraju se u 2017.godini sljedeći 

izvori financiranja: 

1. Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – 140.000,00 kn: Općinski i Državni 

proračun 

2. Poslovni objekti – 5.402.000,00; Prihodi iz EU fondova, Državni proračun, Županijski 

proračun i Općinski proračun 

3. Komunalna infrastruktura – 2.600.000,00: Državni proračun, Županijski proračun i 

Općinski proračun 

4. Ostala kapitalna ulaganja – 115.000,00: Općinski proračun 

5. Kapitalna ulaganja u opremu – 135.000,00: Općinski proračun 

Članak 3. 

 Ovaj Plan razvojnih programa Općine Vrpolje sastavni je dio Proračuna Općine Vrpolje za 

2017.godinu, primjenjuje se od  1. siječnja 2017. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA  7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za 

novorođenu djecu s područja Općine Vrpolje  

 Ankica Zmaić: U materijalima se dobili Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o jednokratnoj 

novčanoj pomoći  za novorođenčad a kako sam već spomenula radi se o povećanju naknade za 

novorođenčad sa iznosa 1.000,00 kuna na povećanje od 1.500,00 kuna. 

 Obzirom nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj  

pomoći za novorođenu djecu s područja Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 U Odluci o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođenu djecu s područja Općine Vrpolje 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/14.), članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se u iznosu od 1.500,00 kuna za svako 

novorođeno dijete, a isplata novčane pomoći izvršiti će se u roku 60 dana od dana podnošenja 

zahtjeva ili zamolbe na tekući ili žiro račun jednog od roditelja. 

Članak 2. 

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

posavske županije“. 

 



TOČKA   8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju redovitog programa Dječjeg vrtića „Zvrk“     

                             Područni vrtić Vrpolje za 2017.godinu 

Ankica  Zmaić: U predloženoj Odluci  je navedeno sufinanciranje u iznosu 18.000,00 kuna  što 

znači povećanje u odnosu na prošlu godinu je 1.000,00 kuna a razlog je povećanje broja djece u 

dječjem vrtiću. 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je donijelo sljedeću 

O D L U K U 

o sufinanciranju redovnog programa Dječjeg vrtića „Zvrk“ 
Područni vrtić Vrpolje za 2017. godinu 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje odobrava sufinanciranje redovitog programa rada Dječjeg vrtića  
„Zvrk“ Đakovo Područni vrtić Vrpolje iz Proračuna Općine Vrpolje za 2017. godinu u iznosu 216.000,00 kuna 
ili 18.000,00 kuna mjesečno od 1. 01. do 31. 12. 2017. godine. 

Članak 2. 

 Sufinanciranje dijela ekonomske cijene redovitog programa rada u Područnom vrtiću Vrpolje isključivo 
se odnosi na predškolsku djecu – korisnike vrtića sa područja Općine Vrpolje. 

Članak 3. 

 Redoviti program predstavlja razvojni program odgoja i naobrazbe djece u dobi od godinu dana do 
polaska u školu, a namijenjen je djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja u različitom trajanju. 

Članak 4. 

 Popis djece – korisnika Područnog vrtića Vrpolje obveza je Dječjeg vrtića „Zvrk“ da isti redovito 
dostavlja u Općinu Vrpolje. 

Članak 5. 

 Mjesečni iznosi sufinanciranja dijela ekonomske cijene za polaznike sa područja Općine Vrpolje u 
iznosu od 18.000,00 kuna uplaćivat će se iz Općinskog proračuna na žiro račun Dječjeg vrtića „Zvrk“ Đakovo 
broj: HR2925000091102155442, OIB   34887021142  sa konta 3722 – Pomoć građanima i  kućanstvima – 
naknade u naravi. 

Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA  9. Prijedlog Odluke o plaćanju članarine LAG-u „Slavonska ravnica“ Vrpolje za           

2017.godinu 

 Ankica Zmaić: Općina Vrpolje je članica LAG-a i obveza je platiti članarinu kao i sve druge 

općine koje su u sastavu LAG-a. 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga po ovoj točki Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

slijedeću 

 



O D L U K U 

o plaćanju članarine LAG-u „SLAVONSKA RAVNICA“ 

Vrpolje za 2017.godinu 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje odobrava plaćanje članarine LAG-u „SLAVONSKA RAVNICA“ 

Vrpolje za 2017. godinu u iznosu 10.000,00 kuna. 

Članak 2. 

 Općina Vrpolje je članica LAG-a „Slavonska ravnica“ i u skladu sa odredbama Statuta LAG-a 

svaka članica ima obvezu plaćati članarinu  iz vlastitog Općinskog proračuna. 

Članak 3. 

 Iznos od 10.000,00 kuna za 2017. godinu uplatit će se na žiro račun LAG-a „SLAVONSKA 

RAVNICA“ Vrpolje, IBAN: HR 3323400091110611999, OIB 27870037694 iz Proračuna Općine Vrpolje 

sa konta 3811 – Ostale tekuće donacije – LAG- Lokalna razvojna agencija. 

Članak 4. 

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

županije“. 

TOČKA  10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 

Vrpolje za 2017.godinu 

 Ankica Zmaić: Kao i svake godine sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu u potrebi 

smo donijeti Program gradnje objekata i uređaja kom . infrastrukture. Svi ovi poslovi koji su navedeni 

vezano za izgradnju planirani su u Proračunu a ovdje su svi samo razrađeni. Smatram da ste to sve 

pročitali da ne moram pojašnjavati svaki članak. Ukupna planirana ulaganja su 3.440.000,00 kuna 

 Pitanja i prijedloga nije bilo te je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo sljedeći 

P R O G R A M 

gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Vrpolje za 2017. godinu 

I  OPĆE ODREDBE 

      Članak 1. 

 Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te 

nabavka opreme na području općine Vrpolje za 2017. godinu, a odnosi se na: 

- javne površine 
- nerazvrstane ceste 
- groblja i krematorije 
- javnu rasvjetu 



- opskrbu pitkom vodom 
- odvodnju i pročišćavanje voda 
Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i 

uređaja, te za nabavku opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s 

naznakom izvora financiranja. 

II GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA 

      Članak 2. 

a) Izgradnja  pješačkih staza u Vrpolju 
Ukupno: 530.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 530.000,00 kuna osigurat će se i to: 200.000,00 

kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova i 330.000,00 kuna iz  Općinskog 

proračuna:  (komunalni doprinos, naknada za legalizaciju i zakup i prodaja državnog 

poljoprivrednog zemljišta) 

III GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA 

Članak 3. 

a) Rekonstrukcija – izgradnja nerazvrstane ceste u Starim Perkovcima – Grobljasnka 
ulica 

Ukupno: 1.000.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 1.000.000,00 kuna osigurat će se iz europskog 

fonda i državnog proračuna (MRR 7.2.2.) 

IV GRAĐENJE GROBLJA  

Članak 4. 

a) Izgradnja parkirališta na groblju u Starim Perkovcima   
Ukupno: 50.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 50.000,00 kuna osigurat će se iz sredstava Općinskog 

proračuna (komunalni doprinos, komunalna naknada, grobno mjesto i grobna naknada). 

b) Uređenje Mrtvačnice u Čajkovcima 
Ukupno: 200.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 200.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna (grobno mjesto, grobna naknada, komunalni doprinos i komunalna naknada i 

ostali prihodi) 

V JAVNA RASVJETA 

Članak 5. 

 a) Izgradnja javne rasvjete na kandelaberima u naselju Vrpolje 

 Ukupno: 200.000,00 kn 



 Potrebna financijska sredstva u iznosu 200.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna 

(zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta, komunalna naknada i ostali prihodi) 

 b) Izgradnja javne rasvjete na kandelaberima u naselju Čajkovci. 

 Ukupno: 1.380.000,00 kuna 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 1.380.000,00 kuna osigurat će se i to: 500.000,00 kuna 

iz Fonda, 300.000,00 kuna iz Ministarstva graditeljstva, 100.000,00 kuna iz Županijskog proračuna  i 

480.000,00 kuna iz Općinskog proračuna  (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta, 

komunalni doprinos,  komunalna naknada, naknada za prenamjenu zemljišta i ostali prihodi). 

VI OPSKRBA PITKOM VODOM – GRAĐENJE VODOVODNOG SUSTAVA 

Članak 6. 

a) Produženje vodovodne mreže u Starim Perkovcima 
Ukupno: 80.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 80.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna 

(zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta) 

Članak 7. 

 Financijska sredstva za izvršenje navedenih projekata u člancima 2., 3., 4., 5. i 6. ovog 

Programa predviđena su u iznosu od 3.440.000,00 kuna. 

Članak 8.  

 Sredstva iz točke 2,3,4,5. i 6. ovog Programa raspoređuju se i troše za pojedine namjene u 

skladu s dinamikom ostvarenja prihoda. 

Članak 9. 

Ovaj Program primjenjuje se sa 1.01.2017. godine i biti će objavljen u « Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije» .  

TOČKA  11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Vrpolje za  2017.godinu 

 Ankica Zmaić: Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu u potrebi smo donijeti 

Program održavanja komunalne infrastrukture koji je i u Proračunu već planiran po stavkama, a 

sredstva za ovaj Program iznose 925.000,00 kuna. 

Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno je donijelo sljedeći 

P R O G R A M 

održavanja komunalne infrastrukture 

na području općine Vrpolje za 2017. godinu 

Članak 1. 



 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2017. godini na 

području općine Vrpolje za komunalne djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, 

a to su: 

- odvodnja atmosferskih voda, 
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, 
- održavanje javnih površina, 
- održavanje nerazvrstanih cesta, 
- održavanje groblja i  
- javne rasvjete. 

Članak 2. 

 Programom iz članka 1. ovog Programa utvrđuje se: 

- opseg i opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, 
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora 

financiranja. 
Članak 3. 

 Općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima 

financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona 

o komunalnom gospodarstvu, odnosno članku 1. ovog Programa. 

      Članak 4. 

 U 2017. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini 

Vrpolje obuhvaća: 

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 
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 40.000,00 kn, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade i naknade od prodaje, zakupa i korištenja državnog poljoprivrednog 

zemljišta  

 

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. 
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 25.000,00 kuna, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa. 

3. Održavanje javnih površina 
- nabavka  klupa za parkove 
- nabavka žardinjera za cvijeće u parkovima 
- nabavka kanti za otpatke 
- nabavka i postavljanje prometnih i turističkih znakova i ostale signalizacije 
- uređenje javnih površina – uklanjanje drveća, grmlja, nasipanje zemljom 
- sanacija pješačkih staza 



Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 40.000,00 kuna, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa  

4. Održavanje nerazvrstanih cesta 
- nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim agregatom na području općine Vrpolje, te 

nasipanje poljskih putova 
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu 500.000,00 kn, a financirat će se iz 

sredstava , komunalne naknade, komunalnog doprinosa i prihoda od prodaje, zakupa i korištenja 

državnog poljoprivrednog zemljišta. 

5. Održavanje groblja 
- održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz smeća sa groblja 
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 50.000,00 kuna, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade, grobne naknade, grobnog mjesta i koncesijske naknade. 

6.  Javna rasvjeta 

- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki, ugradnja štednih satova i poboljšanje ulične rasvjete 
na području općine Vrpolje – 30.000,00 kuna 

- troškovi električne energije za javnu rasvjetu – 240.000,00 kuna. 
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 

270.000,00 kuna, a financirat će se iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa i zakupa i prodaje 

državnog poljoprivrednog zemljišta. 

     Članak 5. 

 Sredstva za izvršenje radova navedenih u članku 4. predviđaju se u ukupnom iznosu od 

925.000,00 kuna, a raspoređuju se i troše prema dinamici ostvarenja i naplate komunalne naknade, 

komunalnog doprinosa, grobne naknade, grobnog mjesta, prihoda od korištenja, zakupa i prodaje 

državnog poljoprivrednog zemljišta i koncesijske naknade.  

     Članak 6. 

Ovaj Program  primjenjuje se sa 1. siječnja 2017. godine i objavit će se u « Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije «. 

TOČKA  12.  Prijedlog Programa socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2017.godinu 

Ankica Zmaić: Na temelju članka 117. stavka 1. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi u potrebi smo 

donijeti Program socijalne skrbi za 2017. godinu. Sve navedeno u Programu predviđeno je i u 

Proračunu za 2017. godinu, samo su ovdje raspoređena sredstva prema oblicima pomoći i opisu. 

Sredstva za socijalnu skrb predviđena su u iznosu 392.000,00 kuna iz Općinskog proračuna. 

Tomislav Gregurić: Po pitanju isplate ogrjeva kako to funkcionira? 

Ankica Zmaić: Općini Vrpolje Centar za socijalnu skrb pošalje popis korisnika Centra za socijalnu skrb, 

oni dolaze u Općinu podnijeti zahtjev sa određenom dokumentacijom, nakon toga Općina šalje popis 

osoba koje su podnijele zahtjev zajedno sa kopiranom dokumentacijom u  Upravni odjel za zdravstvo 

i socijalnu skrb BPŽ, kad navedeni dobiju novac od države a po korisniku je iznos od 950,00 kuna, 

prosljeđuju nama a mi raspoređujemo na račune korisnika prema popisu i nakon podjele šaljemo 

Izvješće Upravnom odjelu BPŽ. 



 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga jednoglasno je donesen sljedeći 

P R O G R A M 

socijalne skrbi  

na području Općine Vrpolje za 2017. godinu 

Članak 1. 

 Ovim Programom se određuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, 

korisnika socijalne skrbi, postupka za ostvarivanje prava, te druga pitanja značajna za obavljanje 

djelatnosti socijalne skrbi. 

 Sukladno odredbama članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi, općine su obvezne u svom 

Proračunu za potrebe socijalne skrbi osigurati sredstva kojima se osiguravaju pomoć za podmirenje 

troškova stanovanja, kao i za ostvarivanje prava utvrđenim propisima u većem opsegu, te za pružanje 

i drugih vrsta pomoći. 

Članak 2. 

 Program socijalne skrbi na ime čega je u Proračunu Općine Vrpolje za 2017. godinu osigurano 

392.000,00 kuna utvrđuju se sljedeći oblici pomoći. 

1. Pomoć za troškove stanovanja 

Podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi utvrđena je Zakonom o socijalnoj 

skrbi i Odlukom socijalnoj skrbi Općine Vrpolje. Istom Odlukom utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje 

prva na pomoć kao i oblici pomoći a osigurano je 11.000,00 kuna. 

2. Jednokratna novčana pomoć 

Jednokratne novčane pomoći će se odobravati najviše dva puta godišnje zbog teških 

okolnosti (bolesti ili druge nevolje - invalidnosti), a visina će se određivati ovisno o veličini potrebe i 

drugim okolnostima u kojim živi podnositelj zahtjeva. Načelnica općine odlučuje o realizaciji 

pojedinačnih zahtjeva u iznosu do 1.000,00 kuna, a osigurano je 2.000,00 kuna. 

3. Jednokratna novčana pomoć studentima 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2017. godinu osigurana su sredstva za pomoć studentima 

(studentska pomoć) u iznosu od 50.000,00 kuna. Načelnica Općine odlučuje o realizaciji pojedinog 

zahtjeva (zamolbe), a iznos za svakog redovnog studenta je 1.000,00 kuna, za akademsku godinu 

sukladno uvjetima, načinu i kriterijima iz Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći studentima s 

područja Općine Vrpolje. 

 4. Jednokratna novčana pomoć za novorođenu djecu 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2017. godinu osigurana su sredstva za pomoć obiteljima za 

novorođeno dijete s prebivalištem na području općine Vrpolje u iznosu 39.000,00 kuna, odnosno za 

svako novorođeno dijete po 1.500,00 kuna sukladno uvjetima, načinu i kriterijima iz Odluke o 

jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođenu djecu s područja Općine Vrpolje. 



5. Pomoć za troškove prijevoza učenicima srednjih škola 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2017.godinu osigurana su sredstva za dio ili razliku troškova 

prijevoza srednjoškolcima koji pohađaju srednju školu u Slavonskom Brodu i Đakovu u iznosu 

35.000,00 kuna za školsku godinu 2016/2017. godinu (drugo polugodište) i školsku godinu 

2017./2018. godinu (prvo polugodište) i to onim učenicima koji nemaju plaćene cjelokupne troškove 

prijevoza iz nekih drugih zakonskih propisa i načina (socijalni slučajevi, sufinanciranje od vršitelja 

usluga i drugo). 

Sredstva će se isplaćivati sukladno Odluci o načinu, kriterijima i uvjetima za ostvarivanje ove 

pomoći.   

6. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2017 godinu osigurana su sredstva za poklon pakete za djecu 

koja pohađaju redoviti program vrtića, male škole i učenici prvih razreda u iznosu 3.000,00 kuna za 

blagdan Svetog Nikole, a oblik pomoći je pomoć građanima i kućanstvima u naravi. 

7. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 

U cijelosti će se financirati najnužniji pogrebni troškovi osobama kojima troškove nije dužan 

financirati Centar za socijalnu skrb, ako umrla osoba nije prije smrti osigurala sredstva za podmirenje 

troškova (osiguranje, ušteđevina i dr.), te ako ne postoje osobe koje bi morale i  mogle snositi 

pogrebne troškove ,a  prema Rješenju Općinske načelnice u iznosu do 2.000,00 kuna, a osigurano je 

2.000,00 kuna sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi, a oblik pomoći je pomoć građanima i 

kućanstvima u naravi. 

8. Pomoć – oslobađanje plaćanja komunalne naknade 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2017. godinu osigurana su sredstva za oslobađanje plaćanja 

komunalne naknade u iznosu 7.000,00 kuna za korisnike teškog materijalnog stanja o čemu će 

odlučiti Općinska načelnica temeljem zamolbe. 

9. Pomoć za sufinanciranje redovitog programa Dječjeg vrtića „Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje 

U Proračunu Općine za 2017. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje dijela 

ekonomske cijene redovitog programa rada u Područnom vrtiću Vrpolje za predškolsku djecu – 

korisnike vrtića sa područja Općine Vrpolje u iznosu 216.000,00 kuna, a sredstva će se odobravati 

Rješenjem Općinske načelnice sukladno Odluci o sufinanciranju redovitog programa Dječjeg vrtića 

„Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje za 2017. godinu. 

10. Pomoć za građane i kućanstva u naravi 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2016. godinu osigurana su sredstva u iznosu 15.000,00 kuna 

za pomoć građanima i kućanstvima u naravi za nabavku bilježnica svim učenicima OŠ“Ivan 

Meštrović“, dar djeci za sv. Nikolu, troškovi programa pomoć u kući, sufinanciranje izdavanja knjige i 

dr. 

11. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija 



Financijska potpora za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu Općine Vrpolje za 

2017. godinu osigurana su sredstva za rad: 

a) Crveni križ           12.000,00 kn 

Sredstva će biti raspoređena Rješenjem Općinske načelnice, a na temelju zakonskih propisa. 

12. Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći za uzdržavanje  

Na temelju podataka od Centra za socijalnu skrb o korisnicima prava na pomoć za 

uzdržavanje, izradit će se Rješenja o ostvarivanju prava na ogrjev. 

Sredstva za ogrjev osiguravaju se u državnom, odnosno Županijskom proračunu, te nakon 

dostave popisa doznačuju se u Proračun Općine Vrpolje koja je krajnji isplatitelj  korisnicima prava na 

ogrjev u iznosu do 45.000,00 kn. 

Članak 3. 

Pojedinačna prava iz ovog Programa osigurat će se osobama ili udrugama koje imaju 

prebivalište  na području općine Vrpolje, a u iznimnim slučajevima i sa područja Brodsko-posavske 

županije. 

Članak 4. 

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinska načelnica koja sve oblike navedene 

pomoći odobrava Rješenjem. 

Članak 5. 

Ovaj Program se primjenjuje sa 1.siječnja 2017. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA   13. Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se          

sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2017.godinu 

Ankica Zmaić: Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi i drugih zakonskih 

propisa kao i svake godine u potrebi smo donijeti Program javnih potreba u području društvenih 

djelatnosti  a sve ovo već je planirano u Proračunu za 2017.godinu i predviđena sredstva su 

387.000,00 kuna. 

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

P R O G R A M 

javnih potreba u području društvenih djelatnosti 

za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2017. godinu 

I  KULTURA 

      Članak 1. 



 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2017. godinu za potrebe kulture 110.000,00 kuna 

kako slijedi: 

 a) HRVATSKA ČITAONICA VRPOLJE 

 (nabavka knjižne i ne knjižne građe, materijalni i drugi troškovi, djelatnik knjižnice i  dr.) 

 Sredstva su osigurana u iznosu 60.000,00 kuna. 

 b) KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA na području Općine Vrpolje 

 Sredstva su osigurana u iznosu 50.000,00 kuna, a sredstva će rasporediti korisnicima prema 

programima rada i projektima koji budu udovoljavali uvjetima Javnog poziva. 

 Sa svim korisnicima će biti zaključeni Ugovori o financijskoj potpori kojima će se definirati 

prava, obveze i iznosi potpore, a sve temeljem provedenog Javnog poziva i Pravilnika o financiranju 

javnih potreba na području Općine Vrpolje. 

II ŠPORT 

      Članak 2. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2017. godinu za potrebe športa i rekreacije 

150.000,00 kuna. Sredstva u iznosu 120.000,00 kuna rasporediti će se korisnicima prema programima 

rada i projektima koji budu udovoljavali uvjetima Javnog poziva. 

 Sa svim korisnicima će biti zaključeni Ugovori o financijskoj potpori kojima će se definirati 

prava, obveze i iznosi potpore, a sve temeljem provedenog Javnog poziva i Pravilnika o financiranju 

javnih potreba na području Općine Vrpolje. 

 Ostala sredstva u iznosu 30.000,00 kuna utrošit će se za troškove režija za sportske objekte 

koje se plaćaju iz Općinskog proračuna (el.energija, voda i plin) za sportske klubove koji koriste 

sportske objekte u vlasništvu Općine Vrpolje. 

III PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ 

      Članak 3. 

a) Predškolski odgoj – obavezni program predškole – mala škola 
Općina Vrpolje osigurala je u Proračun Općine Vrpolje za 2017. godinu za potrebe obaveznog 

programa predškole – male škole iznos od 64.000,00 kuna. 

Obavezni program predškole – male škole organizirat će se u sva tri naselja: Vrpolje, Čajkovci 

i Stari Perkovci, temeljem Ugovora sa pravnom osobom ovlaštenom za provođenje programa 

predškole. 

b) Školski odgoj 
 

Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu Općine Vrpolje za 2017. godinu za potrebe školskog 

odgoja 10.000,00 kuna za O.Š. «Ivan Meštrović» Vrpolje. 



 Sredstva će se trošiti prema mogućnostima punjenja Proračuna, odnosno po potrebi 

korisnika, a odobravaju se na temelju zamolbe. 

IV  VJERSKE ZAJEDNICE 

      Članak 4. 

 Općina Vrpolje je osigurala u Proračunu Općine Vrpolje za 2017. godinu 5.000,00 kuna kako 

slijedi: 

a) Župani uredi na području Općine Vrpolje – 5.000,00 kn 
Sredstva će se trošiti prema mogućnostima punjenja Proračuna, odnosno po potrebi  

Korisnika, a odobravaju se na temelju zamolbe. 

V UDRUGE GRAĐANA 

Članak 5. 

 Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu Općine Vrpolje za 2017. godinu 30.000,00 kuna za 

potrebe udruga građana (braniteljska udruga, udruga umirovljenika, lovne udruge, konjogojske 

udruge itd.). 

 Financijska sredstva u iznosu 30.000,00 kuna rasporediti će se korisnicima prema 

programima rada i projektima koji budu udovljavali uvjetima Javnog poziva. 

Sa svim korisnicima će biti zaključeni Ugovori o financijskoj potpori kojima će se definirati 

prava, obveze i iznosi potpore, a sve temeljem provedenog Javnog poziva i Pravilnika o financiranju 

javnih potreba na području Općine Vrpolje. 

VI OSTALE UDRUGE I USTANOVE 

Članak 6. 

a) Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu Općine Vrpolje za 2017. godinu 10.000,00 kuna 
za članarinu LAG-a „Slavonska ravnica“ Vrpolje. 

 Predviđena sredstva isplatit će se prema mogućnostima punjenja Proračuna, a u skladu sa 

Odlukom o plaćanju članarine LAG-a „Slavonska ravnica“ Vrpolje za 2017. godinu. 

b) Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu Općine Vrpolje za 2017.godinu 8.000,00 kuna za 
ostale donacije (novoosnovane udruge, udruge koje nisu na području Općine Vrpolje, 
ustanove i dr.) a da rade za korist Općine Vrpolje. 

c) Predviđena sredstva trošit će se prema ostvarenju prihoda Proračuna, odnosno po 
potrebi korisnika, a odobravaju se na temelju zamolbe putem Rješenja od strane 
Općinske načelnice. 

VII OSTALE ODREDBE 

Članak 7. 

 Ukupna potrebna sredstva  za realizaciju Programa javnih potreba na području društvenih 

djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2017. godinu iznose 



387.000,00 kuna, a isplaćivati će se na žiro račun udruge ili ustanove, a sve odobreno Ugovorom ili 

Rješenjem. 

Članak 8. 

 Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinske načelnice, a primjenjivat će se u skladu 

sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i drugim zakonskim propisima. 

Članak 9. 

 Ovaj Program primjenjuje se sa 1. siječnja 2017. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“ . 

TOČKA  14. Prijedlog Programa kapitalnih i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini u 

vlasništvu Općine Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovini neprofitnih organizacija 

na području Općine Vrpolje za 2017. godinu 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Program kapitalnih i dodatnih ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u vlasništvu Općine Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovini neprofitnih 

organizacija. Programom se određuje koji objekti će se graditi, objekti na kojima će se vršiti dodatna 

ulaganja i poslovni objekti neprofitnih organizacija na kojima će se vršiti dodatna ulaganja u 

2017.godini sa opisom poslova, procjenom troškova i izvorom financiranja. Nadam se da ste sve 

navedeno pročitali te ukoliko netko ima nekih pitanja izvolite pitati. Sredstva su planirana u iznosu 

4.842.000,00 kuna. 

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

P R O G R A M 

kapitalnih i dodatnih ulaganja na  

nefinancijskoj imovini u vlasništvu Općine Vrpolje  

i kapitalnih ulaganja na imovinu neprofitnih  

organizacija na području Općine Vrpolje za 2017.godinu 

Članak 1. 

 Ovim Programom određuju se poslovni objekti koji će se graditi i objekti na kojima će se vršiti 

dodatna ulaganja koji su u vlasništvu Općine Vrpolje i dodatna ulaganja na poslovnim objektima 

neprofitnih organizacija na području Općine Vrpolje za 2017. godinu sa opisom poslova, procjenom 

troškova i izvorom financiranja. 

Članak 2. 

 Planirana kapitalna ulaganja na poslovnim objektima u 2017.godini su slijedeća: 

1. IZGRADNJA EKO-ETNO KUĆE U VRPOLJU 

Plan financijskih sredstava: 3.602.000,00 kuna 

Izvori financiranja:  3.241.800,00 kuna iz Fonda EU – Mjera 7.4. i  

     360.200,00 kuna iz Općinskog proračuna i MRRFEU 



Članak 3. 

 Planirana dodatna ulaganja na poslovnim objektima u 2017.godini su sljedeća: 

1. UREĐENJE I SANACIJA ZGRADE OPĆINE VRPOLJE 

Plan financijskih sredstava: 200.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 200.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

2. UREĐENJE I SANACIJA DRUŠTVENOG DOMA U STARIM PERKOVCIMA 

Plan financijskih sredstava: 700.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 350.000,00 kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i 

350.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

3. UREĐENJE MRTVAČNICE U ČAJKOVCIMA (nadstrešnica i sanitarni čvor) 

Plan financijskih sredstava: 200.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 200.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

4. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U ČAJKOVCIMA 

Plan financijskih sredstava: 20.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 20.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

Članak 4. 

 Planirana kapitalna ulaganja na imovini neprofitnih organizacija u 2017.godini su sljedeća: 

1. UREĐENJE CRKVE ROĐENJA SV. IVANA KRSTITELJA U VRPOLJU 

Plan financijskih sredstava: 80.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 50.000,00 kuna iz Ministarstva kulture i 30.000,00 kuna iz Općinskog 

proračuna 

2. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U VRPOLJU 

Plan financijskih sredstava: 20.000,00 kuna 

Izvori financiranja:  20.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

3. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U STARIM PERKOVCIMA 

Plan financijskih sredstava: 20.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 20.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

Članak 5. 

 Ukupna planirana financijska sredstva iz članka 2., 3. i 4. ovog Programa u iznosu 

4.842.000,00 kuna raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarivanja 

vlastitih prihoda i kapitalnih prihoda iz drugih proračuna. 

Članak 6. 

 Ovaj Program primjenjuje se od 1. siječnja 2017.godine i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA  15. Prijedlog  Zaključka povodom razmatranja zahtjeva za doznaku sredstava od 

Vodovoda d.o.o. Sl. Brod 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili dopise od Vodovoda Slav. Brod u kojem traže 

određena sredstva da im se isplate pa čak i za 2015. godinu. Danas je u Općini bio sastanak sa 



načelnicima istočnog dijela županije za ovaj problem jer ga svi imaju. Općini Vrpolje je predviđeno 

prema nekoj njihovoj Odluci da se isplati 116.000,00 kuna za izvedene radove na području istočnog 

dijela Županije i Grada Slavonskog Broda i za gubitke Vodovoda d.o.o.  Kad su se izvodili radovi na 

spajanju vodovoda Stari Perkovci – Čajkovci Općina je sama platila svoj dio u iznosu od 20% od 

ukupnog iznosa, nakon toga su se kroz Čajkovce radio regionalni vodovod mi smo također platili 20% 

iznosa i Zaključak svih danas prisutnih načelnika je takav da ove prijedloge Vodovoda nitko neće 

prihvatiti od Općina već neka svatko sufinancira svoj dio koji treba ukoliko netko izvodi radove. 

 Obzirom da nije bilo pitanja Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći 

ZAKLJUČAK: 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje ne prihvaća plaćanje Vodovodu d.o.o. Slavonski Brod za 

radove izvršene u 2015.godini i dijelu 2016. Godine na području istočnog dijela Županije i Grada 

Slavonskog Broda te za smanjenje gubitka Vodovoda d.o.o. 

 TOČKA  16. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Evo kako sam već rekla znači danas je bila na neki način koordinacija načelnika 

sa istočnog dijela županije ovdje u Općini vezano za Vodovod d.o.o. Sl. Brod i za Hrvatske vode 

 - također je bilo govora o naplati slivnih voda jer bi po novom Općina trebala provoditi 

naplatu vodne naknade već smo i Ugovore dobili na potpis ali mi te Ugovore nećemo potpisati 

 - u Čajkovcima u domu radovi su u tijeku ali još nismo završili, rješava se struja 

 - u Općini su evo također radovi kako vidite u kuhinji u domu i stepenište međutim evo Pero 

ima primjedbe na stepenište da će biti problem oko klizanja jer je mramor a staviti će se trake kao i 

dole 

 - uputili smo danas zahtjev  za sufinanciranje u Ministarstvo reg.razvoja i fondova EU 

odnosno sredstva za Dom Čajkovci za još 200.000,00 kuna  pa u petak idem potpisati Ugovor jer nam 

je odobreno 

 - za pješačke staze od Županije ćemo dobiti 100.000,00 kuna možda je danas već i sjelo na 

račun za pješačke staze u Vrpolju 

 - sutra je ročište za prostorije u domu u Čajkovcima po pitanju vlasništva i doći će 

predstavnici Udruge branitelja i predstavnici suda pa ćemo vidjeti što će biti jer PAN d.o.o. traži 

vlasništvo nad Domom, a probleme znate koji su nastali 90-tih godina. 

 - što se tiče Perkovačke ulice sredstva koja su određena za uređenje ceste  zbog oštećenja još 

od elementarne –poplave, radovi trebaju biti odrađeni do kraja veljače 

 - DVD Vrpolje je na račun prebačeno 70.000,00 kuna za kupovinu navalnog vozila 

 - što se tiče Crkve u Vrpolju – prozori su u izradi 

 - molila bih Vas da se izjasnite kojeg datuma bi mogao biti domjenak da se dogovorimo moj 

prijedlog je možda 20.12. – utorak u 19,00 sati – što je jednoglasno prihvaćeno 

 - sa CTR-om radimo pripremu za natječaj Mjere RR  7.2.2. za Grobljasnku ulicu u Starim 

Perkovcima 

 - izradili smo procjenu nerazvrstanih cesta koje su uknjižene u vlasništvo Općine Vrpolje i 

njihova je vrijednost oko 8.500.000,00 kuna 

 - bila je inspektorica za komunalni otpad i traži rješenje za reciklažno dvorište 

 - za Sv. Nikolu financirali smo darove za polaznike vrtića, male škole i 1. Razreda 

 - radimo dokumentaciju za javnu rasvjetu u parku Borik i do Vrtića 



 - radovi na O.Š. energetske učinkovitosti su u punom jeku 

 - uređenje Ambulante u Vrpolju je pri kraju 

 - sljedeću sjednicu za Rebalans imati ćemo u ponedjeljak, 19.12.2016. budući smo odredili da 

božićni domjenak bude 20.12.2016. 

TOČKA  17. R a z l i č i t o. 

 Tomislav Šimundić:  Što se tiče groblja rečeno mi je da je sjednica bila i da ćemo dobiti 

odgovor, pa ćemo vidjeti 

 Željka Orešković: Evo ja bi molila načelnicu da što se tiče KUD-a Ravnica Stari Perkovci malo 

pomogne da se ako je moguće na zamolbe koje su poslane u Županiju obećana  sredstva i doniraju jer 

do sada ništa nismo dobili, a znate da smo organizirali Smotru pjevačkih skupina gdje je bilo obećano 

više pomoći ali to ipak nije bilo tako te smo utrošili 7.500,00 kuna  a za nas je to puno pa evo samo 

molim da se malo pogura ako je moguće da se još nekih sredstava dobije. 

 - Što se tiče Hercegovačke ulice ako se mogu tamo raskrčiti kanali jer je stvarno sve zaraslo. 

 Željko Vuković: Zanima me da li će se postavljati božićna rasvjeta? Mjesto gdje je predviđeno 

za Eko-etno kuću da li će se kositi? I još jedno pitanje da li se znakovi naselja mogu staviti na pravo 

mjesto? 

 Ankica Zmaić: Božićna rasvjeta će se postaviti, dvorište ćemo pokositi, a za znakove se 

moramo obratiti ŽUC-u. 

 Josip Čivić: U zadnjem Proračunu planirano je za Vatrogasnu zajednicu 85.000,00 kuna 

redovnih sredstava i još 15.000,00 kuna ostalih pa me zanima da li možemo mi dobiti nešto sredstava 

jer idemo na natjecanje u Sikirevce 

 Ankica Zmaić: Za lokalna natjecanja se ne isplaćuju  sredstva, a ako je potrebno pomoći ćemo 

vam. 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedlog predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav 

Šimundić zaključio je sjednicu u 21,15 sati. 

 

    Zapisničar:        Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić                     Tomislav Šimundić 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


