
Z A P I S N I K 

 O radu 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 21. 12. 2010. godine s 

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

 

 Sjednici nazočni: Ivan Pralas, Martina Marić, Joža Biščanić, Pero Pepić, Jelena 

Turčić,prof., Drago Marić, Željko Vuković, Damir Funarić, Zdravko Karalić, Željko 

Kucjenić, Dražen Maršić, Zlatko Hrastović, Tomislav Šimundić 

 

 Izostanak opravdali: Terezija Bogdanović, Terezija Sočković 

 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, načelnica Općine Vrpolje 

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Općine Vrpolje i nakon 

utvrđenog kvoruma predlaže slijedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 14. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrpolje za 2010.    

    godinu, 

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana javne nabave Općine Vrpolje za  

    2010. godinu, 

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

    Komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 2010.g., 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne  

    infrastrukture na području općine Vrpolje za 2010. godinu, 

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi i zdravstvene  

    zaštite na području Općine Vrpolje, 

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

    društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine  

    Vrpolje u 2010. godini, 

8. Prijedlog Proračuna Općine Vrpolje za 2011. godinu, 

9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za 2011. godinu, 

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju jednog (1) člana – predsjednika  

Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu                        

Republike Hrvatske na području općine Vrpolje, 

11. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 

dimnjačarskih poslova na području općine Vrpolje, 

12. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja dopisa od Ministarstva 

poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Hrvatskih voda vezano 

      za Zaključke sa 12. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

13. Informacije o aktivnostima provedenim na području Općine Vrpolje, 

14. R a z l i č i t o. 

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 14. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

 Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 14. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

 



Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 14. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 

 

Točka 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrpolje za 

2010. godinu 

 

Ivan Pralas zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Odluku o izmjenama i 

dopunama Proračuna Općine Vrpolje za 2010. godinu 

Ankica Zmaić: pozdravlja sve nazočne na sjednici. Gledajući ovaj dnevni red možda 

ima puno točaka ali šest točaka se odnosi samo na rebalans. Plan Proračuna za 2010. godinu 

bio je 10.339.000,00 kuna, međutim obzirom na krizu u državi nismo dobili sredstva koja smo 

planirali pa je smanjen za 6.734.002,83 kune što iznosi 3.502.300,00 kuna rebalansom, a 

Proračun je i ostvaren sa 34,9% što je naš izvorni plan. Bilo je govora o izradi projektne 

dokumentacije za igralište u Starim Perkovcima pa moram napomenuti da samo za vodni 

doprinos treba osigurati 80.000,00 kuna. Za dječji vrtić utrošeno je 87.000,00 kuna, a vodni 

doprinos iznosi 39.000,00 kuna. Za mrtvačnicu u Starim Perkovcima 92.000,00 kune. Zatim 

pomoć osnovnoj školi, maloj školi, dotacija za Afriku itd. Vatrogasnoj zajednici je dotirano 

oko 120.000,00 kuna (oko 66.000,00 + 50.000,00 kuna + 4.850.000,00 kuna) Pa ja sam u 

kraćim crtama nastojala pojasniti neke stavke pa ukoliko ima netko nekakvih pitanja neka 

slobodno postavi, a s obzirom kakva je godina bila smatram da se dosta dobro uspjelo 

izrealizirati i nismo bili nikada u blokadi. 

Obzirom da po ovoj točki rasprave nije bilo, Općinsko vijeće općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeću 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Proračuna  

općine Vrpolje za 2010. godinu 

 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Odluku o izmjenama i dopunama 

Proračuna općine Vrpolje za 2010. 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 javne nabave Općine Vrpolje za  

      2010. godinu 

 

 Ivan Pralas zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Odluku o izmjeni i dopuni 

Plana javne nabave općine Vrpolje za 2010. godinu 

 Ankica Zmaić: Temeljem Zakona o proračunu i Zakona o javnoj nabavi obzirom da 

smo donijeli Rebalans Proračuna moramo donijeti i Odluku o izmjeni i dopuni Plana javne 

nabave, pa tako možemo pogledati što je realizirano i ukoliko ima tko kakvih pitanja možete 

postaviti. 

 Obzirom da po ovoj točki rasprave nije bilo, Općinsko vijeće općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeću 

 

 

 

 

 

 



 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Plana javne nabave općine Vrpolje za 2010. godinu 

 

Članak 1. 

 Članak 2. Plana javne nabave općine Vrpolje za 2010. godinu («Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije» br. 2/10.) mijenja se i glasi: 

 Ovom Odlukom usvaja se izmjena i dopuna Plana javne nabave općine Vrpolje za 

2010. godinu, te se utvrđuje Plan nabave kako slijedi: 

 

RED.BR. KONTO NAZIV PREDMETA NABAVE PLANIRANA SREDSTVA 

1. 3821 Sanacija sakralnih objekata 350.000,00 

2. 42129 Izgradnja Mrtvačnice u St.Perkovc. 200.000,00 

3. 4514 Izgradnja javne rasvjete u Starim 

Perkovcima 

500.000,00 

    

  UKUPNO: 1.050.000,00 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja 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 2010.g. 

 

Ivan Pralas zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Odluku o izmjeni i dopuni 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Vrpolje za 2010. 

godinu. 

 Ankica Zmaić: Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i obzirom na 

doneseni Rebalans moramo donijeti i ovu Odluku koja je i usklađena sa Rebalansom gdje je 

točno navedeno što je i koliko utrošeno na tom programu. 

 Obzirom da po ovoj točki rasprave nije bilo, Općinsko vijeće općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeću 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u općini Vrpolje za 2010. godinu 

 

Članak 1. 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 

2010. godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 2/10.), 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 2010. godinu, a odnosi se na: 

 

- javne površine 

- nerazvrstane ceste 



- groblja i krematorije 

- javnu rasvjetu 

- opskrbu pitkom vodom 

- odvodnju i pročišćavanje voda 

- komunalnu infrastrukturu za poduzetničku zonu 

- objekti školstva i zdravstva 

- objekti vjerskih zajednica 

 

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 GROBLJA  

      Članak 3. 

a) Izgradnja Mrtvačnice na groblju u Starim Perkovcima   

 

Ukupno: 92.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 92.000,00 kn i to: 50.000,00 

kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i 42.000,00 kuna 

iz sredstava Proračuna Općine Vrpolje. 

 

III JAVNA RASVJETA 

     Članak 4. 

a)  Izgradnju javne rasvjete na kandelaberima u naselju Stari Perkovci . 

 

Ukupno: 200.000,00 kuna   

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

150.000,00 kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 

gospodarstva, 50.000,00 kuna iz Općinskog proračuna. 

 

b) Izgradnja javne rasvjete na kandelaberima u naselju Vrpolje 

 

Ukupno: 28.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 28.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna. 

 

IV GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE 

 OTPADNIH VODA - KANALIZACIJA 

 

     Članak 5. 

- Nastavak izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Vrpolje i izrada dokumentacije 

za II fazu odvodnje u Vrpolju, te prečistaća u Vrpolju 

 

Ukupno: 305.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 305.000,00 kn osigurat će se i to: 100.000,00 

kuna iz Županijskog proračuna i 205.000,00 kuna iz Općinskog proračuna. Ostali dio 

izgradnje i dokumentacije financirat će Hrvatske vode u iznosu 1.000.000,00 kuna ali se ne 

unosi, odnosno knjiži kroz Proračun općine Vrpolje. 

 

V         KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA PODUZETNIČKU ZONU –  



 POSLOVNU ZONU «VAŠARIŠTE» U VRPOLJU 

 

     Članak 6. 

 Izrada dijela projektne dokumentacije za Poslovnu zonu «Vašarište» u naselju Vrpolje. 

 

Ukupno : 70.000,00 kn 

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 70.000,00 kuna iz Ministarstva 

gospodarstva. 

 

VI   GRAĐENJE –UREĐENJE  I SANACIJA  OBJEKATA VJERSKIH  

        ZAJEDNICA                   

 

     Članak 7.  

a)   Rekonstrukcija – uređenje Crkve Rođenja Sv. Ivana Krstitelja u Vrpolju i izrada 

dokumentacije 

 

Ukupno : 198.000,00 kn 

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 198.000,00 kuna i to :183.000,00 

kn iz Ministarstva kulture i 15.000,00 kn iz Županijskog proračuna. 

 

b)   Rekonstrukcija – uređenje Crkve Svetog Matije Apostola u Čajkovcima 

 

Ukupno : 39.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se  u iznosu od 39.000,00 kuna iz Općinskog 

proračuna. 

 

c) Uređenje okoliša oko Crkve Svete Ane u Starim Perkovcima 

 

Ukupno: 6.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 6.000,00 kuna iz Općinskog 

proračuna 

 

VII GRAĐENJE – UREĐENJE I REKONSTRUKCIJA DOMOVA KULTURE 

 

Članak 8. 

 a) Rekonstrukcija – uređenje Doma kulture u Čajkovcima 

 

     Ukupno: 10.000,00 kn 

     Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 10.000,00 kuna iz Općinskog 

proračuna. 

 

b) Uređenje i proširenje Vatrogasnog doma u Čajkovcima – garaža  

     Ukupno: 66.000,00 kn 

     Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 66.000,00 kuna iz Općinskog 

proračuna. 

c) Rekonstrukcija Stare škole u Čajkovcima – izrada projektne dokumentacije  

 

Ukupno: 36.000,00 kuna 



Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 36.000,00 kuna iz Općinskog 

Proračuna 

 

VIII IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZDRAVSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ I 

 SPORTSKO REKREACIJSKI OBJEKTI 

 

Članak 9. 

a) Izgradnja Ambulante – opće medicine u Starim Perkovcima  

 

Ukupno: 47.000,00 kuna 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 47.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna, a 420.000,00 osigurat će se iz EIB-a II što se ne uvodi u poslovno-

financijske knjige Općine Vrpolje dok ne prođe tehnički pregled i uporabna dozvola. 

 

b) Izgradnja Dječjeg vrtića u Vrpolju – izrada projektne dokumentacije 

 

Ukupno: 85.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 85.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna. 

 

c) Izgradnja sportsko rekreacijskih objekata u Starim Perkovcima – izrada projektne 

dokumentacije 

 

Ukupno: 145.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 145.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna. 

 

IX IZGRADNJA SPOMENIKA  

 

a) Izgradnja Spomenika poginulim Hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu u  

Vrpolju 

 

 Ukupno: 48.000,00 kuna 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu od 48.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna. 

Članak 10. 

Sredstva iz točke 3.4.5.6.7.8. i 9. ovog  Programa raspoređuju se i troše za pojedine 

namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda . 

 

Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  primjenjuje se sa 1.01.2010. 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 2010. godinu 

 

 Ivan Pralas zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Odluku o izmjeni i dopuni 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Vrpolje za 2010. 

godinu. 



 Ankica Zmaić: Navedenu Odluku također treba uskladiti sa Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu i Rebalansom, pa ukoliko netko ima pitanja izvolite ih postaviti. Moram 

napomenuti da potrošnja javne rasvjete se nije znatno povećala što znači da nova rasvjeta ima 

svoju funkcionalnost. 

 Obzirom da po ovoj točki rasprave nije bilo, Općinsko vijeće općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeću 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Programa održavanja 

 komunalne infrastrukture 

na području općine Vrpolje za 2010. godinu 

 

Članak 1. 

 Program odražavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2010. 

godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 2/10.), mijenja se i glasi: 

 

Članak 2. 

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2010. 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. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, odnosno članku 1. ovog Programa. 

 

      Članak 5. 

 U 2010. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u 

općini Vrpolje obuhvaća: 

 

1. Odvodnja atmosferskih voda 

- pročišćavanje kanala i postavljanje cijevi uz nerazvrstane ceste na  području cijele 

općine po potrebi 

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 23.000,00 kn, a financirat će se 

iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine.  

 

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 17.000,00 kuna, a financirat će 

se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine. 

 

3. Održavanje javnih površina 

- nabavka i popravak klupa za parkove 

- nabavka žardinjera za cvijeće u parkovima 

- nabavka kanti za otpatke 

- nabavka i postavljanje prometnih znakova 

- uređenje javnih površina – uklanjanje drveća, grmlja, nasipanje i ravnanje zemlje 

 

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 6.500,00 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 putova 

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu 54.500,00 kn, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade i prihoda od 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 62.000,00 kuna, a financirat će 

se iz sredstava komunalne naknade. 

 

6.  Javna rasvjeta 
- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i poboljšanje ulične rasvjete na području 

općine Vrpolje – 16.500,00 kuna 

- troškovi električne energije za javnu rasvjetu – 260.000,00 kuna. 

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu 

od 276.500,00 kuna, a financirat će se iz komunalne naknade i sredstvima Proračuna. 

 

     Članak 6. 

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

od 439.500,00 kuna, a raspoređuju se i troše prema dinamici ostvarenja i naplate komunalne 

naknade prihoda od zakupa i korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta , sredstva od 

ukopa pokojnika i sredstvima Proračuna općine Vrpolje 

 

     Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. 

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

 

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

zdravstvene zaštite na području Općine Vrpolje 

 

 Ivan Pralas zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Odluku o izmjeni i dopuni 

Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području općine Vrpolje za 2010.godinu. 



 Ankica Zmaić:  I ova odluka je također usklađena sa Rebalansom i u materijalima 

dostavljena pa ukoliko netko ima upita neka postavi pitanje. 

 

Obzirom da po ovoj točki rasprave nije bilo, Općinsko vijeće općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeću 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Programa  

socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području  

Općine Vrpolje za 2010.g. 

 

Članak 1. 

 Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području općine Vrpolje za 2010. 

godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»), 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 10. Zakona o socijalnoj skrbi, općine i gradovi su obvezni 

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 i zdravstvene zaštite na ime čega je u Proračunu općine 

Vrpolje za 2010. godinu izdvojeno 304.100,00 kuna utvrđuju se slijedeći oblici pomoći. 

 

1. Pomoć samcima i obiteljima 

 

Programom socijalne skrbi u Proračunu općine Vrpolje osigurana su sredstva u iznosu 

84.100,00 kuna za slijedeće namjene: 

 

a) Podmirenje troškova stanovanja 

 

Podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi utvrđena je Zakonom o 

socijalnoj skrbi i Odlukom o pomoći za podmirenje, troškova stanovanja korisnika socijalne 

skrbi. Istom Odlukom utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje prva na pomoć kao i oblici pomoći 

u iznosu do 1.000,00 kuna. 

 

b) Jednokratne novčane pomoći 

 

Jednokratne novčane pomoći će se odobravati u pravilu jednom godišnje, 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 10.000,00 kuna. 

 

c) 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. 

d) Pomoć u plaćanju komunalne naknade 

Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi od obveza plaćanja komunalne naknade 

oslobođene su osobe koje ispunjavaju uvjete iz iste Odluke. 

Od obveze plaćanja komunalne naknade mogu biti oslobođene i druge osobe čiji 

zahtjevi budu odobreni od strane Općinske načelnice u iznosu do 5.000,00 kuna. 

 

e) Pomoć u plaćanju komunalnog doprinosa 

Sukladno Odluci o komunalnom doprinosu od obveze plaćanja komunalnog doprinosa 

oslobođene su osobe koje ispunjavaju uvjete iz iste Odluke .  Od obveze plaćanja 

Komunalnog doprinosa mogu biti oslobođene i druge osobe čiji zahtjevi budu odobreni od 

strane Općinske načelnice u iznosu do 1.000,00 kuna. 

 

f) Pomoć u plaćanju priključenja na komunalnu infrastrukturu 

Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja od obveze plaćanja naknade za 

priključenje na komunalnu infrastrukturu oslobođene su osobe koje ispunjavaju uvjete iz 

navedenog Zakona , te mogu biti oslobođene i druge osobe čiji zahtjevi budu odobreni od 

strane Općinske načelnice u iznosu do 11.000,00 kuna.  

 

g) 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 55.100,00 kn. 

 

2. Pomoć invalidnim osobama 

Pomoć invalidnim osobama sa područja općine Vrpolje u Proračunu za 2010. godinu 

osigurano je 9.500,00 kuna za troškove liječenja i troškove rehabilitacije u ovlaštenim 

ustanovama. Načelnica Općine odlučuje o realizaciji pojedinog zahtjeva (zamolbe), a 

temeljem valjane dokumentacije. 

 

3. Pomoć studentima 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2010. godinu osigurana su sredstva za pomoć 

studentima (studentska pomoć) u iznosu od 52.000,00 kuna. Načelnica Općine odlučuje o 

realizaciji pojedinog zahtjeva (zamolbe), a iznos za svakog studenta je 1.000,00 kuna, a 

odobrava se u pravilu jednom tijekom kalendarske godine. 

 

4. Pomoć obiteljima za novorođenčad 

Pomoć obiteljima za novorođeno dijete s prebivalištem na području općine Vrpolje i to 

1.000,00 kuna po djetetu što je sukladno važećoj Odluci u ukupnom iznosu 40.000,00 kuna. 

 

5. Pomoć – sufinanciranje dijela cijene prijevoza redovnih učenika srednjih škola  

Sufinanciranje dijela cijene prijevoza redovitih učenika srednjih škola autobusnom 

linijom od Vrpolja i Čajkovaca do Slavonskog Broda i Đakova osiguravaju se sredstva u 

iznosu 55.000,00 kuna u 2010. godini. 

 

 



6. Pomoć najugroženijim umirovljenicima 

Pomoć najugroženijim umirovljenicima sa područja općine Vrpolje u Proračunu za 

2010. godinu osigurano je 1.000,00 kuna za troškove liječenja, kućnih režija i izvanredne 

troškove. Načelnica Općine odlučuje o realizaciji pojedinog zahtjeva (zamolbe), a temeljem 

dostavljenih dokaza o visini mirovine. U najugroženije umirovljenike pripadaju oni koji imaju 

mirovinu do 1.000,00 kuna mjesečno i najmanje dva člana kućanstva s tim da drugi član nema 

prihoda. 

 

7. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija 
Financijska potpora za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu Općine 

Vrpolje za 2010. godinu u skladu sa mogućnostima općine, putem transfera ili drugog oblika 

(reprezentacije i sl.) osigurana su sredstva za rad Udruga: 

a) Crveni križ  3.500,00 kn 

b) Udruga slijepih 1.000,00 kn 

c) Ostale udruge        40.000,00 kn 

 

Sredstva će biti raspoređena Rješenjem Općinske načelnice, a na temelju zahtjeva 

(zamolbe). 

 

8. Troškovi za rad Ambulante opće medicine u Starim Perkovcima 

Za funkcioniranje rada Ambulante opće medicine u Starim Perkovcima (zakupnina 

poslovnog prostora) u Proračunu općine Vrpolje osiguravaju se sredstva u iznosu 13.500,00 

kuna. 

 

9. Ostali oblici pomoći 

Ovisno o potrebama i mogućnostima općine Vrpolje pružat će se pomoć za 

zadovoljavanje osnovnih životnih potreba vezanih za zdravstvenu zaštitu, pomoć u traženju 

zaposlenja socijalno ugroženim osobama, pomoć u traženju smještaja, savjetovanje, pomoć u 

elementarnoj nepogodi,  te drugi oblici pomoći u iznosu  4.500,00 kuna u 2010. godini 

 

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 Načelnice općine Vrpolje. 

 

Članak 6. 

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

Brodsko-posavske županije «, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine. 

 

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

     društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine  

      Vrpolje u 2010. godini 

 

 Ivan Pralas zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Odluku o izmjeni i dopuni 

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

Proračunu općine Vrpolje za 2010.godinu. 



 Ankica Zmaić: Temeljem Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakona o 

športu, Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi iznosi su dodijeljeni kako je navedeno u 

Odluci. 

Obzirom da po ovoj točki rasprave nije bilo, Općinsko vijeće općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeću 

O D L U K U 

 

o izmjeni i dopuni 

Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti 

za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu 

općine Vrpolje za 2010. godinu 

 

Članak 1. 

 Program javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva 

osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2010. godinu («Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije» br. 2/10.), mijenja se i glasi: 

 

I  KULTURA 

      Članak 2. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2010. godinu za potrebe kulture 

102.000,00 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 50.000,00 kuna. 

 

 b) KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA na području općine Vrpolje 

  - KUD «Ivan Meštrović» Vrpolje 

  - KUD «Ravnica» Stari Perkovci 

  - KUD „Đeram“ Čajkovci 

 Sredstva su osigurana u iznosu 52.000,00 kuna 

 Sredstva će se trošiti prema mogućnostima punjenja Proračuna, te po potrebama i 

aktivnostima ovih društava. 

 

II ŠPORT 

      Članak 3. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2009. godinu za potrebe športa i 

rekreacije150.000,00 kuna kako slijedi: 

 

 a) RK Vrpolje    -  44.000,00 kuna 

 b) Teakwondo klub Vrpolje  -  12.000,00 kuna 

 c) NK  «Sloga» Vrpolje  -  36.000,00 kuna 

 d) NK «Mladost» Čajkovci  -  28.500,00 kuna 

 e) NK «Slavonac»St. Perkovci -  29.500,00 kuna 

  

 Sredstva će se trošiti prema mogućnostima punjenja Proračuna, te po potrebama i 

aktivnostima klubova, a temeljem zamolbe ili zahtjeva korisnika. 

 

 

III PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ 



 

      Članak 4. 

a) Predškolski odgoj – mala škola 

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2010. godinu za potrebe predškolskog 

odgoja – male škole 108.400,00 kuna. 

Predškolski odgoj – mala škola organizirana je u sva tri naselja: Vrpolje, Čajkovci i 

Stari Perkovci, temeljem Ugovora sa Dječjim vrtićima iz Slavonskog Broda. 

 

b) Školski odgoj 

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2010. godinu za potrebe školskog odgoja 

6.000,00 kuna za O.Š. «Ivan Meštrović» Vrpolje. 

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

korisnika. 

 

IV          VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE VRPOLJE 

 

Članak 5. 

 Općina Vrpolje je izdvojila u Proračunu za 2010. godinu 50.000,00 kn za Vatrogasnu 

zajednicu općine Vrpolje (VZO). 

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

korisnika. 

Članak 6. 

 Ukupna potrebna sredstva  za realizaciju Programa javnih potreba na području 

društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u proračunu općine Vrpolje za 2010. 

godinu iznose 416.400,00 kuna, a mogu biti putem dotacija na žiro račun ili podizanjem 

reprezentacije odnosno potrošnog materijala, te usluge prijevoza. 

 

Članak 7. 

 Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Načelnice Općine Vrpolje. 

 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sa 1.siječnja 2010. 

godine i objavit će se u « Službenom vjesniku Brodsko-posavska  županije». 

 

TOČKA 8.  Prijedlog Proračuna Općine Vrpolje za 2011. godinu 

 

 Ivan Pralas zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Proračun općine Vrpolje za 

2011.godinu. 

 Ankica Zmaić: Evo došli smo i do točke Proračuna koji je planiran za 2011. godinu 

sa 7.941.000,00 kuna. Od većih prihoda koje možemo spomenuti je prihod unutar opće države 

a odnose se na prihod Hrvatskih voda u iznosu 2.000.000,00 kuna, zatim prihod od prodaje 

drž. poljop. zemljišta u iznosu 1.200.000,00 kuna itd. U ovom Proračunu nisu unesena 

sredstva iz EIB-a već će se vrijednost projekta uknjižiti u poslovne knjige Općine kad se budu 

dobila uporabna dozvola. Ukoliko netko ima nekakvih pitanja molim da postavite. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeću 

O D L U K U 

o usvajanju Proračuna 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Proračun za 2011. godinu te će se 

navedeni Proračun sa prihodima i rashodima – tablice sa pratećim pokazateljima 



objaviti u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije», a sastavni je dio ove 

Odluke. 

 

TOČKA  9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za 2011. godinu 

 

Ankica Zmaić je pojasnila nazočnima da se na temelju Zakona o proračunu treba 

donijeti Odluka o izvršenju Proračuna za 2011. godinu za koju smo donijeli Proračun. Ovom 

Odlukom određuje se način i raspored trošenja prihoda i rashoda sredstava, te odgovornost 

izvršenja Proračuna. 

 Obzirom da po ovoj točki rasprave nije bilo, Općinsko vijeće općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeću 

 

ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE VRPOLJE 

ZA 2011.GODINU 

 

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 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 Načelnik općine. 

 

Članak 5. 

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

Načelnik  općine. 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 

2011.g., i bit će objavljena u  «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju jednog (1) člana – predsjednika  

Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu                        

Republike Hrvatske na području općine Vrpolje 

 

 Ivan Pralas: Gospodo, kad je raspisan natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

Starim Perkovcima, počele su priče da radim za određene ljude, da ću čak dobiti i novce, a 

zna se da pojedini ljudi dolaze u Čajkovce i govore o nabijanju cijena,  Perkovčani govore da 

sjedim kod Barbe, na pumpi, i to su pričali i Iva Glavanov, Brana Zmaić, Filin sin Birtić itd , a 

ja sam rekao još prije otvaranja ponuda da ću otvoriti ponude i dati ostavku. I tako sam i 

napravio, donio sam izjavu o neopozivoj ostavci i predao ju načelnici. 

 Ankica Zmaić: Ja sam zaprimila tu izjavu i nakon toga nazvala Dragu Marić iz 

Čajkovaca i pitala ga dali bi htio biti predsjednik jer je on jedini još iz Čajkovaca. 

 Željko Kucjenić: Trebali bi donijeti u budućnosti Odluku da po službenoj dužnosti u 

takva povjerenstva treba ići predsjednik Općinskog vijeća. 

 Damir Funarić: Ako se sjećate prije nekoliko sjednica sam predložio naknadu za 

Povjerenstvo, ali smatram da ne treba odmah dati ostavku jer tako bi mogao svatko. Ja znam 

da je to velika odgovornost, ali gosp. Pralas daje ostavku na predsjednika, ali možda želi 

ostati član. 

 Ivan Pralas: Ne ne želim ostati ni član. 

 

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

prihvatilo prijedlog novog predsjednika u imenu Drage Marića i donijelo slijedeću  

 

R J E Š E N J E 

 

o imenovanju jednog (1) člana – predsjednik 

Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Zbog neopozive ostavke dosadašnjeg člana – predsjednik Povjerenstva za prodaju i 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje, 

Općinsko vijeće općine Vrpolje umjesto Ivana Pralas, dosadašnjeg predsjednika Povjerenstva, 

imenuje Dragu Marić – za predsjednika Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje. 

 

 

 



Članak 2. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja. 

 

TOČKA 11.  Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 

dimnjačarskih poslova na području općine Vrpolje 

 

  

 Ivan Pralas zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni sve vezano uz Odluku o 

odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine 

Vrpolje. 

 Ankica Zmaić: Općina je već raspisivala ovu Odluku o dimnjačarstvu u trećem 

mjesecu, ali se nitko nije javio, pa smo sada 20. 10. 2010. godine ponovno raspisali obavijest. 

Sada su se javila dva ponuđača i to Eko-dim iz Vinkovaca i Dimko-gas iz Kaniže. 

Povjerenstvo koje je imenovala načelnica u sastavu:Tomislav Šimundić, Dražen Maršić i 

Ružica Domazet su zasjedali i nakon otvaranja ponuda najpovoljniji su bili Eko-dim iz 

Vinkovaca, pa ga oni predlažu za najpovoljnijeg prema Zakonu. 

 Dražen Maršić: Pa načelnica je ustvari sve rekla, možda smo više bili u startu za 

ponuđača sa naše županije, ali kad smo ozbiljnije pogledali dokumentaciju ponuđač iz 

Vinkovaca je puno ozbiljniji i sva dokumentacija je u redu. 

 Željko Vuković: Samo želim napomenuti da je Jureković bilo poduzeće, ali su ljudi 

imali dosta neugodnosti s njim pa čak i ja osobno. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeću  

ODLUKU O ODABIRU 

najpovoljnije ponude u postupku javnog nadmetanja za davanje  

koncesije za stjecanje prava obavljanja dimnjačarskih poslova  

na području općine Vrpolje  

 

I. 

      Za sklapanje ugovora o koncesiji za stjecanje prava obavljanja dimnjačarskih 

poslova na području općine Vrpolje, kao najpovoljnija ponuda, temeljem članka 12. stavka 

2. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (najviša ponuđena naknada za koncesiju), 

odabire se ponuda koju je podnio: 

 

Dimnjačarsko-uslužni obrt EKO-DIM Vinkovci, 

vl. Hrvoje Horvat, Mile Budaka 5, Vinkovci, OIB 55232200465 

 

      s ponuđenom naknadom za koncesiju u iznosu od 4.000,00 kuna godišnje. 

 

      Pod koncesijom iz stavka 1. ove točke razumijeva se obavljanje komunalne djelatnosti – 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Vrpolje što razumijeva obvezu čišćenja 

i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.  

      Koncesija iz stavka 1. ove točke daje se na 5 godina. 

 

      Davatelj koncesije (koncedent) ima pravo nadzirati način obavljanja predmetne 

komunalne djelatnosti, naplatu i cijenu usluga, te koncesionara upozoravati na uočene 

nedostatke i tražiti da usluge budu izvršene sukladno ugovornim odredbama.  

      Koncesionar je dužan obavljati povjerenu mu komunalnu djelatnost sukladno propisima i 

pravilima struke, uredno i savjesno, te sukladno propisima iz područja zaštite od požara i 

zaštite okoliša, plaćati naknadu za koncesiju i obavljati fakturiranje svojih usluga. 



 

II. 

      Davatelj koncesije će u roku od 10 dana od konačnosti i izvršnosti ove Odluke s 

odabranim ponuditeljima sklopiti Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti – 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Vrpolje. 

 

III. 

      Ova Odluka se dostavlja zajedno s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez 

odgode, svakom ponuditelju u postupku, preporučenom poštom s povratnicom, odnosno na 

drugi način kojim će se dostava moći dokazati. 

 

IV. 

      Rok mirovanja ističe u roku 15 dana od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju. 

  

TOČKA 12. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja dopisa od Ministarstva 

poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Hrvatskih voda vezano 

              za Zaključke sa 12. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

 Ankica Zmaić: Znate da smo na 12. sjednici donijeli Zaključke o slanju dopisa za 

Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatskim vodama i Vladi RH što je i učinjeno. Odgovor smo 

dobili do 14. sjednice od Vlade i Hrvatskih voda a do ove i od Ministarstva poljoprivrede, te 

moram napomenuti da im odgovori nisu usuglašeni, pa bi trebali donijeti jedinstveni 

zaključak da se vidi tko je u pravu, a tko je u krivu. 

 Damir Funarić: Mislim da se nemamo što posebno dogovarati jer smo na zadnjem 

vijeću donijeli zaključke i trebali bi ih se držati a pogotovo sada kad smo dobili odgovor i od 

Ministarstva. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeći  

ZAKLJUČAK: 

Općina Vrpolje treba uputiti dopis i očitovanje vezano za odgovor Hrvatskih voda, 

kojim nismo zadovoljni, jer jedni predstavnici Hrvatskih voda pričaju da je krćenje i 

čišćenje kanalske mreže u Perkovcima rađeno za natjecanje orača, a drugi predstavnici 

za posjet Predsjednice Jadranke Kosor. Dopis uputiti Predsjednici Jadranki Vlade RH, 

Hrvatskim Vodama - generalnom direktoru, te resornom Ministarstvu, ministru 

Pankretiću. Općinsko vijeće traži da se na zajednički sastanak u Općini Vrpolje pozovu 

predstavnici Hrvatskih voda i Brodske posavine, da se utvrde prioriteti radova na 

kanalskoj mreži. 

 

TOČKA 13. Informacije o aktivnostima provedenim na području Općine Vrpolje 

 

Ankica Zmaić je informirala i upoznala nazočne sa aktivnostima koje su se provodile  

na području općine Vrpolje kako slijedi: 

- dobivena je od Ministarstva poljoprivrede suglasnost za prodaju zemljišta u k.o. 

Čajkovci i poslane su obavijesti ponuditeljima da se očituju na koliko će vršiti 

otplatu. 

- poslane su zadnje opomene pred tužbu dužnicima za zakup ili korištenje drž. 

poljoprivrednog zemljišta 

- održan sastanak sa Mjesnim odborom odnosno Odborom za gospodarstvo u 

sastavu Mijo Šunić, Josip Gagulić, Zdenka Delibašić i Josip Fusić i upoznala sam 



ih sa informacijama koje su ih zanimale. Isto sam bila pozvana i u Perkovce na 2. 

njihovu sjednicu i informirala ih sve što ih je zanimalo. 

- dogovorena je izrada elaborata za srednju školu 

- u Perkovcima je dogovorena izgradnja pratećeg objekta uz ambulantu koji bi bio 

namijenjen za vozilo hitne pomoći, ali nama bi sada koristilo za kombi DVD i 

dogovoreno je uređenje okoliša 

- kanalizacija u Vrpolju je nastavljena i moraju još završiti svoje u dužini 500 m 

- crkva Vrpolje – završena je projektna dokumentacija 

- potpisan je Ugovor za priključenje javne rasvjete u St. Perkovcima pa bi trebala i 

prosvijetliti 

- u Perkovcima je održana manifestacija zaštite perkovačkog govora kao 

nematerijalnog dobra i od vijećnika je jedino bio Drago Marić i Jelena Turčić 

- dobivena je potvrda glavnog projekta za nogostupe i rečeno je da ide na godinu, pa 

ukoliko su ugovori potpisani vjerojatno će biti i realizirani. 

- Bila sam kod župana i obećao mi je da će riješiti 50.000,00 kuna za dugovanje za 

izradu PPUO Vrpolje međutim do sada još nije riješeno 

- Kompletna dokumentacija za Dobrevo u Perkovcima je gotova još trebalo platiti 

vodni doprinos 

Pero Pepić: Da li je bio kakav natječaj za zemlju na 50 godina u Općini i da su samo 

četiri čovjeka znala o tome. 

Ankica Zmaić: O tome ja puno ne znam, ali zna predsjednik Vijeća. 

 Ivan Pralas: predsjednik vijeća zna od tebe da je natječaj otvoren, a išli su na natječaj: 

Ivica Kulaš, Ivica Čaklović, Damir Funarić, PZ Zbor, Hlad itd. i znam da je PZ Zbor se javio 

na sve čestice i digao duple cijene. Priče su od čovjeka koji se natjecao da su prošli „Voćar“ 

na 62ha, PZ Zbor na 88ha, Kulaš na 29ha, Damir Funarić na 92ha i od Sušionice zemlju neće 

dobiti nitko, a dali je to točno ne znam to su priče. 

Damir Funarić: Natječaj je raspisan, zemljište je predviđeno za pravne osobe, on je 

pod ingerencijom Ministarstva poljoprivrede i općina s tim nije ništa imala. 

 

TOČKA  14. R a z l i č i t o. 

 

 Jelena Turčić: Do kada su predviđeni radovi kanalizacije? Da li Općina može 

sudjelovati sa sufinanciranjem djece pri hranjenju u školi? U slučaju da se može ravnatelj će 

dostaviti zamolbu. 

 Ankica Zmaić: Radovi kanalizacije se trebaju odraditi u dužini 500 m i kad to odrade 

vidjet će se što će biti dalje, a što se tiče sudjelovanja u sufinanciranju djece u školskoj kuhinji 

neka se dostavi dopis u kojem treba navesti o kojoj se djeci radi pa će se utvrditi kriterij. 

 Damir Funarić: Županija je donijela Proračun i rečeno je da su Općine dobile 

sredstva za elementarnu, pa me zanima kada će biti to podijeljeno i na koji način? 

 Ankica Zmaić: Kao prvo Županija nema ništa s tim, sredstva smo dobili direktno od 

države i to je jako veliki posao, a sjelo je 1.963.333,00 kuna. Što se tiče štete znamo kako je 

vršen popis i znamo tko je u potpunosti stradao, a to su: Damir Funarić, Pavo Degmečić, Josip 

Ilakovac, Nedeljko Slišković i Ivan Perić. Na jednoj od prethodnih sjednica je rečeno ako se 

sjećate da se navedenim obračuna 100% šteta. 

 Damir Funarić: Nikome ja ne prigovaram ali oni kod kojih je bio 50% štete su vršili 

bar malo i nešto novca dobili, a mi nismo stvarno ništa.  

 

 Jednoglasno je prihvaćeno da se gore navedenim znači: Damir Funarić, Nedeljko 

Slišković, Josip Ilakovac, Pavo Degmečić i Ivan Perić isplati šteta u 100% iznosu štete, 

odnosno rukovoditi se sa njihovim postotkom, tj. stvarnoj šteti koja je bila uz Biđ. 



    

 Željko Vuković: Zemlja gdje je groblje svi znamo da je od stoljeća sedmog bila 

vlasništvo Općine. Raguž ne dozvoli da uprava seli u Vrpolje, Strizivojna namjerno opstruira 

rad, Teskera je rekao da neće trećeg člana, i moram reći da smo mi u velikoj pat poziciji. 

Zatim je Raguž rekao da se ćuo sa načelnicom, a uopće nije i da je dao naputke . u Đakovu se 

priča o nekim njihovim mutnim poslovima. 

 Ankica Zmaić: Što se tiče groblja vi znate da sam ja bila inicijator oko poboljšanja 

odnosa sa Strizivojnom, izgradnje mrtvačnice, a njima ovakva situacija ide u prilog jer su to 

velika sredstva njima. Raguž je mene zvao ali pitao za prečistać, a ja njega pitam kad ćemo se 

sastati, a on je rekao ne mogu sada kraj je polugodišta ali valjda će biti vremena do kraja 

praznika pa ćemo vidjeti. Još na prošloj sjednici sam rekla da je to neozbiljno i Željko je 

rekao da će nešto riješiti. 

 

 Sjednica je završila u 22,15 sati. 

 

 

 Zapisničar:      Predsjednik Općinskog vijeća: 

          Nada Funarić               Ivan Pralas 

  

 

 


