
Z A P I S N I K 

 o radu 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 19. 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, 
Željko  Kucjenić 

Sjednici nisu nazočni: Marko Marić, Damir Funarić, Davor Mikić 
 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  31. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu, 

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Općine Vrpolje za razdoblje 

2016. – 2018.godine, 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Vrpolje za 2016.godinu, 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Vrpolje za 2016.godinu, 

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi na području Općine Vrpolje 

za 2016.godinu, 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u području društvenih 

djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2016.godinu, 

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa kapitalnih i dodatnih ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u vlasništvu Općine Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovini 

neprofitnih organizacija na području Općine Vrpolje za 2016.godinu, 

9. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vrpolje – 

„Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Grobljanskoj ulici u Starim Perkovcima“, 

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

11. R a z l i č i t o. 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

TOČKA  1. Usvajanje Zapisnika o radu  31. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 31. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Vrpolje jednoglasno je donesen sljedeći  

Zaključak: 
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 31. sjednice Općinskog vijeća 

općine Vrpolje. 



TOČKA  2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu 

 Ankica Zmaić: Potreba za donošenjem Rebalansa je iz razloga što se za određene projekte 

sredstva u Proračunu moraju planirati a da li će biti realizirana to je pitanje. Tako smo mi planirali 

sredstva u Proračunu od Europskih fondova za Eko etno kuću međutim natječaj od strane 

Ministarstva poljoprivrede nije raspisan te tako nismo niti bili u mogućnosti javiti se na njega niti 

povući sredstva, a isto tako i za nerazvrstane ceste. Rebalans je sada planiran u iznosu 6.613.000,00 

kuna. 

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

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Proračuna  

Općine Vrpolje za 2016. godinu 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno usvaja Odluku o izmjenama i dopunama 

Proračuna općine Vrpolje za 2016. godinu – Rebalans, te će se navedena Odluka sa tablicama 

prihoda i rashoda objaviti u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» a sastavni je dio ove 

Odluke. 

TOČKA  3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Općine Vrpolje za 

razdoblje 2016. – 2018.godine 

 Ankica Zmaić: U skladu sa Rebalansom se mijenja i Plan razvojnih programa. 

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

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni PLANA 

razvojnih programa Općine Vrpolje za razdoblje 2016. – 2018.godine 

Članak 1. 

Plan razvojnih programa Općine Vrpolje za razdoblje 2016. – 2018.godine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 25/15) mijenja se i glasi: 

Članak 2. 

 Ovim Planom razvojnih programa Općine Vrpolje za razdoblje 2016-2018.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 2016. 2017. 2018. 

1.   Kapitalne donacije 
neprofitnim org. 

   

 54 3821 Kap.donacije – lovački 
domovi , vatrogasni 
domovi i vozila 

150.000,00   

 53,55 3821 Kap.donacije – 
uređenje crkve 

111.000,00   

   UKUPNO: 261.000,00 210.000,00 150.000,00 

2.   POSLOVNI OBJEKTI    



  59 4212 Izgradnja eko-etno 
kuće 

30.000,00   

 60, 61, 62 45112 Dodatna ulaganja na 
poslovnim objektima 
(sanacija i uređenje 
domova kulture, 
zgrade Općine i 
mrtvačnice i drugih 
objekata) 

1.200.000,00   

   UKUPNO: 1.230.000,00 4.702.000,00 500.000,00 

3.   IZGRADNJA 
KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE – 
KAPITALNA 
ULAGANJA 

   

 64,65 4213 Izgradnja pješačkih 
staza i parkirališta 

530.000,00   

 91 42131 Izgradnja – 
rekonstrukcija 
nerazvrstanih cesta 

150.000,00   

 67, 68 42141 Izgradnja vodovoda 50.000,00   

 78 42147 Izgradnja javne 
rasvjete 

280.000,00   

 90 4214 Poslovna zona 50.000,00   

   UKUPNO: 1.060.000,00 3.240.000,00 3.800,00 

4.   KAPITALNA 
ULAGANJA - OPREMA 

   

 85 4221 Uredska oprema i 
namještaj 

30.000,00   

 87 4223 Oprema za održavanje 
i zaštitu 

5.000,00   

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

155.000,00   

   UKUPNO: 190.000,00 92.800,00 100.000,00 

   UKUPNO 1. 2. 3. i 4.  8.359.800,00 5.050.000,00 

Članak 2. 

 Za realizaciju kapitalnih projekata iz članka 1. Ovog Plana planiraju se u 2016.godini sljedeći izvori 

financiranja: 

1. Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – 261.000,00 kn: Općinski i Državni proračun 

2. Poslovni objekti – 1.230.000,00; Državni proračun  i Općinski proračun 

3. Komunalna infrastruktura – 1.060.000,00: Državni proračun, Županijski proračun i Općinski 

proračun 

4. Kapitalna ulaganja u opremu – 190.000,00: Općinski proračun 

Članak 3. 

 Ova  Odluka o izmjeni i dopuni Plana sastavni je dio Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu, 

primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 



 

TOČKA  4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 2016.godinu 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Odluku o izmjeni i dopuni Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture koja se temelji na Zakonu o komunalnom 
gospodarstvu i usklađena je sa Rebalansom. 

 Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne 

 infrastrukture u Općini Vrpolje za 2016. godinu 

Članak 1. 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 

2016.godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 1/16.) mijenja se i glasi:  

I  OPĆE ODREDBE 

      Članak 2. 

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

nabavka opreme na području općine Vrpolje za 2016. godinu, a odnosi se na: 

- javne površine 
- nerazvrstane ceste 
- groblja i krematorije 
- javnu rasvjetu 
- 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 3. 

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 :  

170.000,00 kuna iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, 100.000,00 kuna iz 

Županijskog proračuna i 260.000,00 kn iz Općinskog proračuna (komunalni doprinos, naknada 

za legalizaciju i zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta) 

b) Izgradnja i uređenje parka i dječjeg igrališta u Vrpolju 



Ukupno: 100.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 100.000,00 kuna osigurat će se  iz Općinskog 

proračuna (komunalni doprinos, komunalna naknada i ostali prihodi) 

c) Izgradnja dječjeg igrališta u Starim Perkovcima 
Ukupno: 40.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 40.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna (komunalna naknada, komunalni doprinos i ostali prihodi) 

III GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA 

Članak 4. 

a) Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (Grobljanska i 
Hercegovačka ulica u Starim Perkovcima i priprema za Mjeru RR 7.2.2. 
 Ukupno: 150.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 150.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta i ostali prihodi) 

IV GRAĐENJE GROBLJA  

Članak 5. 

a) Izgradnja pješačkih staza i izgradnja vodovodne mreže  na groblju u Starim Perkovcima   
Ukupno: 12.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 12.000,00 kuna osigurat će se iz sredstava Općinskog 

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

naknada). 

V JAVNA RASVJETA 

Članak 6. 

a)  Izgradnju javne rasvjete na kandelaberima u naselju Stari Perkovci, Ulica J. i F. Zmaića i 
Dragotinska. 

Ukupno: 260.000,00 kuna   

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 260.000,00 kuna  osigurat će se iz Općinskog 

proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta) 

b) Stručni nadzor nad izgradnjom javne rasvjete u Vrpolju u Ulici J.B.Jelačića 
Ukupno: 13.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 13.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna (komunalna naknada ) 

VI OPSKRBA PITKOM VODOM – GRAĐENJE VODOVODNOG SUSTAVA  

Članak 7. 

a) Produženje vodovodne mreže u Starim Perkovcima – projektna dokumentacije 
Ukupno: 50.000,00 kuna 



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

proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta i ostali prihodi) 

Članak 8.  

 Financijska sredstva za izvršenje navedenih projekata u člancima 3., 4., 5., 6. i 7. predviđena 

su u iznosu od 1.155.000,00 kuna. 

Članak 9.  

 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 10. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja  primjenjuje se sa 1.01.2016. godine i biti će 

objavljen u « Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» .  

TOČKA 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Vrpolje za 2016.godinu 

 Ankica Zmaić: Također ste u materijalima dobili Odluku o izmjeni i dopuni  Programa 

održavanja komunalne infrastrukture koja se također temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu 

i Rebalansu proračuna. 

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

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Programa 

održavanja komunalne infrastrukture 

na području općine Vrpolje za 2016. godinu 

Članak 1. 

 Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2016.godinu 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 1/16.), mijenja se i glasi: 

Članak 2. 

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2016. 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 3. 

 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 4. 

 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 5. 

 U 2016. 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 puteve 

na  području cijele općine po potrebi i uređenje voda 
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 25.000,00 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 45.000,00 kuna, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa. 

3. Održavanje javnih površina 
- nabavka i popravak klupa za parkove 
- nabavka žardinjera za cvijeće u parkovima i sadnja cvijeća 
- 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 65.000,00 kuna, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade Proračuna općine . 

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

nasipanje poljskih puteva 
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu 1.221.000,00 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 – 315.000,00 kuna. 
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 

345.000,00 kuna, a financirat će se iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa i zakupa i prodaje 

državnog poljoprivrednog zemljišta. 

     Članak 6. 

 Sredstva za izvršenje radova navedenih u članku 5. predviđaju se u ukupnom iznosu od 

1.751.000,00 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 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  primjenjuje se sa 1. siječnja 2016. godine i 

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

TOČKA  6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi na području Općine 

Vrpolje za 2016.godinu 

 Ankica Zmaić: Prema izmjenama i dopunama Rebalansa za 2016.godinu što je 

predviđeno i usklađeno je, sve vrste pomoći u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i našim 

općima aktima. 

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

jednoglasno je donijelo sljedeću 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi  

na području Općine Vrpolje za 

2016. godinu 

Članak 1. 

 Program socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2016.godinu („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 1/16.), mijenja se i glasi 

                                                                                   Članak 2. 

          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 3. 

 Program socijalne skrbi na ime čega je u Proračunu Općine Vrpolje za 2016. godinu osigurano 

369.000,00 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 5.000,00 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 2016. 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 2016. godinu osigurana su sredstva za pomoć obiteljima za 

novorođeno dijete s prebivalištem na području općine Vrpolje u iznosu 24.000,00 kuna, odnosno za 

svako novorođeno dijete po 1.000,00 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 2016.godinu osigurana su sredstva za dio ili razliku troškova 

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

33.000,00 kuna za školsku godinu 2015/2016. (drugo polugodište) i školsku godinu 2016/2017. (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 2016. godinu osigurana su sredstva za poklon pakete za djecu 

koja pohađaju redoviti program male škole i učenici prvih razreda 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 1.000,00 kuna, a osigurano je 

1.000,00 kuna sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi. 

8. Pomoć – oslobađanje plaćanja komunalne naknade 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2016. godinu osigurana su sredstva za oslobađanje plaćanja 

komunalne naknade u iznosu 4.000,00 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 2016. 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 204.000,00 kuna, a sredstva će se odobravati 

Rješavanjem Općinske načelnice sukladno Odluci o sufinanciranju redovitog programa Dječjeg vrtića 

„Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje za 2016. godinu. 

10. Pomoć za građane i kućanstva u naravi 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2016. godinu osigurana su sredstva u iznosu 35.000,00 kuna 

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

Meštrović“, dar za Sv. Nikolu, troškovi programa pomoć u kući, sufinanciranje izdavanja knjige, 

pomoć za sanaciju od poplava i požara. 

11. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija 

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

2016. godinu osigurana su sredstva za rad Udruga: 

a) Crveni križ              9.000,00 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 38.000,00 kn. 

Članak 4. 

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 5. 

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

pomoći odobrava Rješenjem. 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,a  primjenjuje se sa 1.siječnja 2016. godine i 

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

TOČKA  7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u području društvenih 

djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 

2016.godinu 

 Ankica Zmaić: Ova Odluka vezana je sa Zakonom o Udrugama, Zakonom o 

financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonom o športu, Zakonom o predškolskom odgoju i 

naobrazbi i usklađeno je sa Rebalansom. 

 Berta Abramović: Mene zanima vezano za Tae kwon do klub što je sa njihovim 

financiranjem obzirom da u njemu nema Vrpoljčana i vodi se na Stjepana Radića adresi. 

 Ankica Zmaić:  

 Zvonko Miskrić: Da li su isplaćena sva sredstva prema KUD-u „Đeram“ Čajkovci kako 

ovdje stoji? 

 Ankica Zmaić: Isplaćena su sva sredstva 

 Obzirom više nije bilo pitanja i prijedloga od strane članova Općinskog vijeća 

jednoglasno je donesena sljedeća 

O D L U K A 

o izmjeni i dopuni 

Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti 

za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2016. godinu 

Članak 1. 

 Program javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u 

Proračunu Općine Vrpolje za 2016.godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 1/16.) 

mijenja se i glasi 



I  KULTURA 

      Članak 2. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2016. godinu za potrebe kulture 115.000,00 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 65.000,00 kuna. 

 b) KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA na području Općine Vrpolje 

 Sredstva su osigurana u iznosu 50.000,00 kuna, a sredstva se raspoređuju temeljem Odluke o 

odobravanju potpore Odbora za društvene djelatnosti Općine Vrpolje kako slijedi:  

  - KUD «Ivan Meštrović» Vrpolje - 15.000,00 kuna 

  - KUD «Ravnica» Stari Perkovci - 20.000,00 kuna 

  - KUD „Đeram“ Čajkovci  - 15.000,00 kuna 

 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 3. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2016. godinu za potrebe športa i rekreacije 

150.000,00 kuna.  Sredstva u iznosu 120.000,00 kuna raspoređuju se temeljem Odluke o odobravanju 

potpore Odbora za društvene djelatnosti Općine Vrpolje kako slijedi: 

 a) RK Vrpolje    -  28.000,00 kuna 

 b) Tea kwon do klub Vrpolje  -   5.000,00 kuna 

 c) NK  «Sloga» Vrpolje  -  29.000,00 kuna 

 d) NK «Mladost» Čajkovci  -  29.000,00 kuna 

 e) NK «Perkovci»St. Perkovci -  29.000,00 kuna 

 Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu za 2016.godinu ostala sredstva u iznosu 30.000,00 

kuna za troškove režija za sportske objekte koji se plaćaju iz Općinskog proračuna (el.energija, voda, 

plin) za klubove koji koriste sportske objekte.   



 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. 

III PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ 

      Članak 4. 

a) Predškolski odgoj – obavezni program predškole – mala škola 
Općina Vrpolje osigurala je u Proračun Općine Vrpolje za 2016. 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 2016. godinu za potrebe osnovnog 

obrazovanja - školskog odgoja 20.000,00 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. 

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

korisnika, a odobravaju se na temelju zamolbe. 

IV  VJERSKE ZAJEDNICE 

      Članak 5. 

 Općina Vrpolje je osigurala u Proračunu Općine Vrpolje za 2016. godinu za vjerske zajednice 

116.000,00 kuna kako slijedi: 

a) Župni uredi na području Općine Vrpolje – 5.000,00 kn tekućih donacija 
b) Crkva Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Vrpolju – 111.000,00 kuna – uređenje i sanacija – 

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

Korisnika, a odobravaju se na temelju zamolbe. 

V UDRUGE GRAĐANA 

Članak 6. 

 Općina Vrpolje odobrila je u Proračunu Općine Vrpolje za 2016. godinu 30.000,00 kuna za 

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

udruge itd.). 

 Financijska sredstva raspoređuju se temeljem Odluke o odobravanju potpora od strane 

Odbora za društvene djelatnosti Općine Vrpolje kako slijedi: 

a) UDVDR Vrpolje – 5.000,00 kuna 



b) Udruga matica umirovljenika Vrpolje – 7.500,00 kuna 
c) Lovačka udruga „Srna“ Vrpolje, Čajkovci, Stari Perkovci – 6.000,00 kuna 
d) Konjogojska udruga Stari Perkovci – 4.000,00 kuna 
e) Konjogojska udruga „Mrkov“ Vrpolje – 2.000,00 kuna 
f) Udruga malih životinja Vrpolje – 2.000,00 kuna 
g) Sportsko ribolovna udruga „Štuka“ Vrpolje – 3.500,00 kuna 
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 7. 

a) Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu Općine Vrpolje za 2016. 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 sufinanciranju LAG-a „Slavonska ravnica“ Vrpolje za 2016. godinu. 

b) Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu Općine Vrpolje za 2016.godinu 12.000,00 kuna za 
ostale udruge (novoosnovane, udruge koje nisu na području Općine Vrpolje, udrugama za 
izvanredne manifestacije i za ustanove), a rade  za korist  Općine Vrpolje. 
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 8. 

 Ukupna potrebna sredstva  za realizaciju Programa javnih potreba na području društvenih 

djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2016. godinu iznose 

507.000,00 kuna, a isplaćivati će se na žiro račun udruge ili ustanove, a sve odobreno Ugovorom ili 

Rješenjem.  

Članak 9. 

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

sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i drugim zakonskim propisima. 

Članak 10. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sa 1.siječnja 2016. godine i 

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

TOČKA  8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa kapitalnih i dodatnih ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u vlasništvu Općine Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovini 

neprofitnih organizacija na području Općine Vrpolje za 2016.godinu 



 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa 

kapitalnih ulaganja koja je usklađena sa Rebalansom pa ukoliko ima nekih pitanja izvolite 

pitati. 

 Pitanja i prijedloga nije bilo te je Općinsko vijeće Općine vrpolje jednoglasno donijelo 

sljedeću 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni 

P R O G R A M A 

kapitalnih i dodatnih ulaganja na  

nefinancijskoj imovini u vlasništvu Općine Vrpolje  

i kapitalnih ulaganja na imovini neprofitnih  

organizacija na području Općine Vrpolje za 2016.godinu 

Članak 1. 

 Program kapitalnih i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini u vlasništvu Općine Vrpolje i 

kapitalnih ulaganja na imovini neprofitnih organizacija na području Općine Vrpolje za 2016.godinu („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 1/16) mijenja se i glasi: 

Članak 2. 

 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 2016. godinu sa opisom poslova, procjenom troškova i izvorom financiranja. 

Članak 3. 

 Planirana kapitalna ulaganja na poslovnim objektima u 2016.godini su slijedeća: 

1. IZGRADNJA EKO-ETNO KUĆE U VRPOLJU 

Plan financijskih sredstava: 30.000,00 kuna 

Izvori financiranja:  30.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

Članak 4. 

 Planirana dodatna ulaganja na poslovnim objektima u 2016.godini su sljedeća: 

1. UREĐENJE I SANACIJA ZGRADE OPĆINE VRPOLJE 

Plan financijskih sredstava: 100.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 100.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

2. UREĐENJE, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA U ČAJKOVCIMA 

Plan financijskih sredstava: 1.000.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 400.000,00 kuna iz MRRFEU  i 600.000,00 kuna iz Opć. proračuna 

3. REKONSTRUKCIJA MRTVAČNICE U ČAJKOVCIMA (nadstrešnica i sanitarni čvor)- projektna 

dokumentacija 

Plan financijskih sredstava: 16.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 16.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

4. REKONSTRUKCIJA MRTVAČNICE U STARIM PERKOVCIMA (prostorija za hladnjaču)- projektna 

dokumentacija 

Plan financijskih sredstava: 11.000,00 kuna 



Izvori financiranja: 11.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

5. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U ČAJKOVCIMA I LEGALIZACIJA 

Plan financijskih sredstava: 20.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 20.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

6. REKONSTRUKCIJA STARE ŠKOLE U ČAJKOVCIMA – projektna dokumentacija 

Plan financijskih sredstava: 28.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 28.000,00 kuna iz  Općinskog proračuna 

7. UREĐENJE DJEČJEG VRTIĆA – stolarija – stijena 

Plan financijskih sredstava: 25.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 25.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

Članak 5. 

 Planirana kapitalna ulaganja na imovini neprofitnih organizacija u 2016.godini su sljedeća: 

1. UREĐENJE CRKVE ROĐENJA SV. IVANA KRSTITELJA U VRPOLJU 

Plan financijskih sredstava: 111.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 50.000,00 kuna iz Ministarstva kulture i 61.000,00 kuna iz Opć. prorač. 

2. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U VRPOLJU 

Plan financijskih sredstava: 27.000,00 kuna 

Izvori financiranja:  27.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

3. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U STARIM PERKOVCIMA 

Plan financijskih sredstava: 30.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 30.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

4. ZAVRŠETAK LEGALIZACIJE VATROGASNIH DOMOVA U VRPOLJU I ČAJKOVCIMA 

Plan financijskih sredstava: 10.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 10.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

Članak 6. 

 Ukupna planirana financijska sredstva iz članka 3., 4. i 5. ovog Programa u iznosu 1.408.000,00 kuna 

raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarivanja vlastitih prihoda i kapitalnih 

prihoda iz drugih proračuna. 

Članak 7. 

 Ovaj Program primjenjuje se od 1. siječnja 2016.godine i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

TOČKA  9. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vrpolje – 

„Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Grobljanskoj ulici u Starim Perkovcima“ 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili prijedlog Odluke odnosno suglasnost koja 

nam je potrebna da bi se mogli javiti na natječaj za mjeru 7.2.2. a vezano je za Grobljansku 

ulicu u Starim Perkovcima. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je donijelo sljedeću 

O D L U K U 

o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vrpolje 

„Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Grobljanskoj ulici u Starim Perkovcima“ 



Članak 1. 

 U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07, Podmjere 7.2., Tipa operacije 7.2.2. „Ulaganje u 

građenje nerazvrstanih cesta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-

2020. godine te ostvarivanja bespovratne potpore, Općinsko vijeće Općine Vrpolje ovom Odlukom 

daje suglasnost za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Grobljanskoj ulici u Starim 

Perkovcima“. 

Članak 2. 

 Podnositelj Zahtjeva za potporu – Korisnik je Općina Vrpolje. 

Članak 3. 

 Suglasnost se daje na temelju dokumenta „Opis projekta /operacije koji je prilog ove Odluke i 

čini njezin sastavni dio. 

Članak 4. 

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

posavske županije“. 

TOČKA  10. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje  

 Ankica Zmaić: Želim Vas informirati da su radovi u Čajkovcima u Domu pri kraju, a u 

zgradi Općine vidjeli ste da je kuhinja završena i još treba završiti stepenište. 

 - prikupljamo dokumentaciju za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca  

 - u Općini su bili predstavnici Općinskog suda Sl. Brod vezano za Čajkovce za Dom te 

je sudac rekao da će biti zakazano ročište 

 - pješačke staze u Vrpolju su završene i postavljena ograda kod Krole 

 - javna rasvjeta u Perkovcima je u funkciji u Dragotinskoj i Zmainoj ulici, pustili su 

probni rad 

 - evo ovih dana prijavljujemo se na Mjeru 7.2.2. za Europski fond projekt 

rekonstrukcije Grobljanske ulice u Starim Perkovcima 

TOČKA  11. R a z l i č i t o. 

 Pod točkom različito nije bilo pitanja i prijedloga te je predsjednik Općinskog vijeća 

zaključio sjednicu u 20,40 sati. 

     Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

  Nada Funarić                 Tomislav Šimundić  

 

 

 


