
Z A P I S N I K 

 

 o radu 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 1. 02. 2011. godine u 

prostorijama općine Vrpolje s početkom rada u 19:30 sati. 

 

 Sjednici nazočni: Ivan Pralas, Željko Kucjenić, Zdravko Karalić, Jelena Turčić prof., 

Drago Marić, Dražen Maršić inž., Zlatka Hrastović, Tomislav Šimundić, Pero Pepić,  

Joža Biščanić, Željko Vuković i Damir Funarić. 

 

 Sjednici nisu nazočni: Martina Marić, Terezija Bogdanović i Terezija Sočković. 

 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, načelnica Općine Vrpolje i  

 Željko Lukačević, zamjenik načelnice 

 Zapisnik vodi: Željko Lukačević 

 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ivan Pralas pozdravlja 

nazočne i nakon ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

 

   1. Usvajanje Zapisnika o radu 15. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

  2. Prijedlog Odluke o visini blagajničkog maksimuma u 2011. godini, 

  3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za rad   

      političkih stranaka u 2011. godini, 

  4. Prijedlog Plana nabave Općine Vrpolje za 2011. godinu, 

  5. Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje  

      se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2011.g., 

  6. Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za područje Općine  

      Vrpolje za 2011. godinu, 

  7. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  

      Općini Vrpolje za 2011.g., 

  8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  

      općine Vrpolje za 2011. godinu, 

  9. Prijedlog Smjernica za organiziranje i razvoj sustava zaštite i spašavanja na   

      području općine Vrpolje u 2011. godini, 

10. Prijedlog Odluke o imenovanju ovlaštenog predstavnika Općine Vrpolje u  

      Skupštinu Trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Sl. Brod, 

11. Prijedlog Rješenja o izboru članova Savjeta mladih Općine Vrpolje, 

12. Prijedlog Odluke o namjeri osnivanja Turističke zajednice Općine Vrpolje, 

13. Informacije o provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 

14. R a z l i č i t o. 

 

Ankica Zmaić: Predlažem da pod 13. točku prije informacija o provedenim 

aktivnostima dodamo točku: Izvješće o isplaćenim sredstvima za elementarne nepogode u 

2010. Vrpolje 

 

Uz ovu nadopunu prihvaćen je slijedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

 

   1. Usvajanje Zapisnika o radu 15. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

  2. Prijedlog Odluke o visini blagajničkog maksimuma u 2011. godini, 



  3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za rad  

      političkih stranaka u 2011. godini, 

  4. Prijedlog Plana nabave Općine Vrpolje za 2011. godinu, 

  5. Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje  

      se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2011.g., 

  6. Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za područje Općine  

      Vrpolje za 2011. godinu, 

  7. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  

      Općini Vrpolje za 2011.g., 

  8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području   

      općine Vrpolje za 2011. godinu, 

  9. Prijedlog Smjernica za organiziranje i razvoj sustava zaštite i spašavanja na  

      području općine Vrpolje u 2011. godini 

10. Prijedlog Odluke o imenovanju ovlaštenog predstavnika Općine Vrpolje u     

      Skupštinu Trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Sl. Brod, 

11. Prijedlog Rješenja o izboru članova Savjeta mladih Općine Vrpolje, 

12. Prijedlog Odluke o namjeri osnivanja Turističke zajednice Općine Vrpolje, 

13. Izvješće o isplaćenim sredstvima za elementarne nepogode u 2010. Vrpolje, 

14. Informacije o provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 

15. R a z l i č i t o. 

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 15. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

 

 Damir Funarić: Molim da se u Zapisniku, gdje se navode osobe, kojima se treba 

isplatiti uvećana naknada za nastalu štetu napravi ispravak, te umjesto Damir Funarić navede 

Agrovrpolje.  

 

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje uz ovu nadopunu usvaja Zapisnik o radu 15. 

sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje. 

 

 

TOČKA 2. Prijedlog Odluke o visini blagajničkog maksimuma u 2011. godini, 

 

 Ankica Zmaić: Predstavničko tijelo svake godine donosi Odluku o visini  

maksimuma u blagajni, pa bi to trebali učiniti i ove godine, jer je bitno da se ta Odluka ima. 

 

Obzirom da nije bilo rasprave po ovoj točki općinsko Vijeće općine Vrpolje donosi 

 

 

     O D L U K U 

          o visini blagajničkog maksimuma 

 

       Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se visina blagajničkog maksimuma u 2011. godini u iznosu 

od 5.000,00 kn. 

 Sredstva blagajničkog maksimuma koristit će se za gotovinsko plaćanje 

(reprezentacija, potrošni materijal, razne pomoći i sl.) 



 

    

       Članak 2. 

 Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine. 

 

 

TOČKA 3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za 

rad političkih stranaka u 2011. godini, 

 

 Ankica Zmaić: Proračunom smo za stranke predvidjeli iznos od 30.000,00 kuna. Taj 

iznos ćemo podijeliti ravnopravno prema broju Vijećnika iz svake stranke. Iznos se može 

iskoristiti u trgovini ili uplatom na račun stranke, kao i do sada. 

 

Obzirom da nije bilo rasprave po ovoj točki općinsko Vijeće općine Vrpolje donosi 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju financijskih sredstava 

predviđenih za rad  političkih stranaka u 2011. godini 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje osiguralo je u Proračunu općine Vrpolje za 2010. 

godinu financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna za rad političkih stranaka, te ih ovom 

Odlukom raspoređuje. 

 

Članak 2. 

 Pravo na financiranje iz sredstava Općinskog proračuna imaju političke stranke koje 

imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću općine Vrpolje. 

 

Članak 3. 

 Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos 

sredstava za svakog vijećnika Općinskog vijeća tako da pojedinoj stranci pripadaju sredstva 

razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

 

Članak 4. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje ima 15 vijećnika, tako da za svakog vijećnika pripada 

iznos od 2.000,00 kuna. 

 

Članak 5. 

 Političke stranke u Općinskom vijeću imaju slijedeći broj vijećnika: 

 1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ – 9 vijećnika 

 2. Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje – HDSSB – 2 vijećnika 

 3. Socijaldemokratska partija – SDP – 1 vijećnik 

 4. Hrvatska stranka prava – HSP – 1 vijećnik 

 5. Hrvatska seljačka stranka – HSS – 1 vijećnik 

 6. Hrvatska socijalno liberalna stranka – HSLS – 1 vijećnik 

 

Članak 6. 

 Raspored financijskih sredstava prema političkim strankama temeljem broju njezinih 

vijećnika je: 

 

 1. HDZ   9 x 2.000,00 kn = 18.000,00 kuna 



 2. HDSSB 2 x 2.000,00 kn =   4.000,00 kuna 

 3. SDP  1 x 2.000,00 kn =   2.000,00 kuna 

 4. HSP  1 x 2.000,00 kn =   2.000,00 kuna 

 5. HSS  1 x 2.000,00 kn =   2.000,00 kuna 

 6. HSLS 1 x 2.000,00 kn =   2.000,00 kuna 

 

 

 

Članak 7. 

 Iznose iz članka 6. ove Odluke političke stranke mogu realizirati putem žiro računa ili 

drugim oblikom (reprezentacija, usluge i dr.) kroz knjiženje i zaduženje konta za pojedinu 

političku stranku, a na temelju zahtjeva ili zamolbe. 

 

Članak 8. 

 Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine. 

 

 

TOČKA 4. Prijedlog Plana nabave Općine Vrpolje za 2011. godinu, 

 

Ankica Zmaić: Sukladno Zakonu o javnoj nabavi jedinice lokalne samouprave dužne 

su donijeti Plan nabave za 2011.g., a na osnovu Plana nabave se organiziraju natječaji. Ujedno 

moram napomenuti da smo sve ovo već planirali i u Proračunu za 2011. 

 

Pošto nije bilo rasprave po ovoj točki općinsko Vijeće općine Vrpolje donosi 

 

PLAN NABAVE 

OPĆINE VRPOLJE ZA 2011. GODINU 

 
Članak 1. 

 Ovim Planom nabave Općine Vrpolje za 2011. godinu određuje se nabava roba, 

radova i usluga za koje su planirana sredstva u Proračunu općine Vrpolje za 2011. godinu i 

čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini veći ili jednak iznosu od 70.000,00 

kuna. 

 

Članak 2. 

 Tijekom 2011. godine Općina Vrpolje planira pristupiti nabavi slijedećih roba, radova 

i usluga kako slijedi: 

 

RED.BR. KONTO NAZIV PREDMETA NABAVE PLANIRANA SREDSTVA 

1. 3821 Sanacija sakralnih objekata 400.000,00 

2. 4212 Izgradnja i dogradnja Mrtvačnica 140.000,00 

3. 4212 Izgradnja Ambulante i pomoć.građ. 90.000,00 

4. 4212 Izgradnja Dječjeg vrtića 200.000,00 

5. 4212 Sportski i rekreacijski objekti 80.000,00 

6. 4213 Izgradnja nogostupa u Vrpolju 200.000,00 

7. 4214 Izgradnja vodovoda 70.000,00 

8. 4214 Izgradnja kanalizacije 2.500.000,00 

9. 4214 Izgradnja fontane 80.000,00 

10. 4214 Izgradnja javne rasvjete u St.Perkov. 500.000,00 

11. 4214 Dokumentacija i izgradnja Posl.zone 700.000,00 



12. 4512 Sanacija i uređenje zgrade općine, 

domova i poslovni 

790.000,00 

13. 4514 Izgradnja javne rasvjete u Vrpolju 70.000,00 

  UKUPNO: 5.820.000,00 

 

Članak 3. 

 Postupak nabave provodi se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i Uredbama 

o postupku nabave. 

Članak 4. 

 Ovaj Plan nabave za 2011. godinu primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine, a objavit 

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

 

 

TOČKA 5. Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 

koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2011.g., 

 

Ankica Zmaić: Proračunom smo predvidjeli koliko se sredstava osigurava za 

čitaonicu, sport, predškolski i školski odgoj, vjerske zajednice, VZO i DVD-e, itd… To su 

sredstva predviđena za dotacije. 

 

Pošto nije bilo rasprave po ovoj točki općinsko Vijeće općine Vrpolje donosi 

 

 

     P R O G R A M 

        javnih potreba u području društvenih djelatnosti 

 za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2011. godinu 

 

I  KULTURA 

 

      Članak 1. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2011. godinu za potrebe kulture 

105.000,00 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 55.000,00 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 50.000,00 kuna 

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

aktivnostima ovih društava, a odobravaju se na temelju zamolbe. 

 

II ŠPORT 

      Članak 2. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2011. godinu za potrebe športa i 

rekreacije140.000,00 kuna kako slijedi: 

 

 a) RK Vrpolje    -  43.000,00 kuna 



 b) Teakwondo klub Vrpolje  -  14.000,00 kuna 

 c) NK  «Sloga» Vrpolje  -  28.000,00 kuna 

 d) NK «Mladost» Čajkovci  -  28.000,00 kuna 

 e) NK «Slavonac»St. Perkovci -  27.000,00 kuna 

   

 

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

aktivnostima klubova, a odobravaju se na temelju zamolbe. 

 

III PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ 

 

 

      Članak 3. 

a) Predškolski odgoj – mala škola 

 

Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu za 2011. godinu za potrebe predškolskog 

odgoja – male škole 104.400,00 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 2011. 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 izdvojila u Proračunu za 2010. 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          VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE VRPOLJE I DVD 

 

Članak 5. 

 Općina Vrpolje je izdvojila u Proračunu za 2011. godinu 70.000,00 kn za Vatrogasnu 

zajednicu općine Vrpolje (VZO) i DVD na području općine. 

 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 2011. 

godinu iznose 434.400,00 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, a primjenjivat 

će se u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. 

 

Članak 8. 

 Ovaj Program primjenjuje se sa 1.siječnja 2011. godine i objavit će se na oglasnoj 

ploči Općine Vrpolje. 

 

 

TOČKA 6. Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za područje Općine 

Vrpolje za 2011. godinu, 

 

 Ankica Zmaić:  Prijedlogom programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite 

predviđena je pomoć samcima i obiteljima, pomoć invalidnim osobama, pomoć studentima, 

pomoć obiteljima za novorođenčad,  prijevoz đaka, najugroženiji umirovljenici, 

sufinanciranje rada udruga i hum. Organizacija, troškovi za rad ambulante, te ostale oblike 

pomoći… 

 

Pošto nije bilo rasprave po ovoj točki općinsko Vijeće općine Vrpolje donosi 

 

P R O G R A M 

socijalne skrbi i zdravstvene zaštite 

na području Općine Vrpolje za 

2011. 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 i zdravstvene zaštite. 

 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 2. 

 Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na ime čega je u Proračunu općine 

Vrpolje za 2011. godinu izdvojeno 290.000,00 kuna utvrđuju se slijedeći oblici pomoći. 

 

1. Pomoć samcima i obiteljima 

 

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

110.000,00 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 8.000,00 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 15.000,00 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 2.000,00 

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 10.000,00 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 5.000,00 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 10.000,00 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 Županijskom proračunu, te nakon dostave popisa 

doznačuju se u Proračun općine Vrpolje koja je krajnji isplatitelj  korisnicima prava na ogrjev 

u iznosu do 60.000,00 kn. 

 

2. Pomoć invalidnim osobama 

 

Pomoć invalidnim osobama sa područja općine Vrpolje u Proračunu za 2011. godinu 

osigurano je 10.000,00 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 2011. 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 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 40.000,00 kuna u 2011. godini. 

 

6. Pomoć najugroženijim umirovljenicima 

 

Pomoć najugroženijim umirovljenicima sa područja općine Vrpolje u Proračunu za 

2011. godinu osigurano je 5.000,00 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 2011. godinu u skladu sa mogućnostima općine, putem transfera ili drugog oblika 

(reprezentacije i sl.) osigurana su sredstva za rad Udruga u iznosu 30.000,00 kuna kako 

slijedi: 

a) Crveni križ  5.000,00 kn 

b) Udruga slijepih 1.000,00 kn 

c) Ostale udruge        24.000,00 kn 

 

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

(zamolbe) i u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. 

 

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 5.000,00 

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, te drugi 

oblici pomoći. 

 

 

 

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 Načelnice općine Vrpolje. 

 

 

Članak 5. 

Ovaj Program primjenjuje se sa 1.siječnja 2011. godine i objavit će se na oglasnoj 

ploči Općine Vrpolje. 

 

 

TOČKA 7. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  

Općini Vrpolje za 2011.g.,  

 

 Ankica Zmaić: I ovaj Program je predložen na temelju Proračuna i Zakona o 

komunalnom gospodarstvu. Sve je usklađeno sa Proračunom i Planom nabave.  

 

 Dražen Maršić: Pod točkom 9a ovog Programa se navodi 700.000,00 kuna za 

izgradnju objekta  kraj ambulante, pa me zanima pokraj koje ambulante?  

 

 Ankica Zmaić: One u Perkovcima. 

 

 Dražen Maršić: Pod 9c. Jel ovih 50.000,00 kuna ide u onih 145.000,00? 

 

 Ankica Zmaić: Ne. Ono je bilo planirano, ali nije fakturirano. Vodni doprinos je 

smanjen i iznosit će samo 20.000,00 kuna. 

 

 Dražen Maršić: Vidim da je 50.000,00 planirano i za Čajkovce, a što je s Vrpoljem? 

 

 Ankica Zmaić: Ako bude novaca radit ćemo svašta. Sve piše u projektnoj 

dokumentaciji.  

 

 Jelena Turčić: Vidim većina projekata ovisi o EIB-u. Koliko je to realno? 

 

 Ankica Zmaić: Za ambulantu je potpisano prije 4 godine, a ista se tek sada radi. 

Nogostupi u Vrpolju su potpisani prije 2 godine, a još nema ništa. Potpisan je i vrtić. No, 

bitno je da ako nije planirano i nema projekta onda i nema ništa. Bez ovog Plana nema ni 

potpisa Ugovora.  

 

Nakon rasprave općinsko Vijeće općine Vrpolje donosi 

 

     P R O G R A M 

     gradnje objekata i uređaja komunalne 

        infrastrukture u Općini Vrpolje za 2011. godinu 



 

I  OPĆE ODREDBE 

      Članak 1. 

 Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 

te nabavka opreme na području općine Vrpolje za 2011. 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 JAVNIH POVRŠINA 

 

      Članak 2. 

a) Izgradnja nogostupa u Vrpolju  

Ukupno: 2.200.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 2.200.000,00 kn osigurat će se iz :  

2.000.000,00 kuna iz Programa EIB II i 200.000,00 kn iz Općinskog proračuna 

 

b)   Izgradnja Kružnog toka u Vrpolju na Trgu dr. Franje Tuđmana 

Ukupno :  3.000,000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 2.920.000,00 kn iz sredstava 

Hrvatskih cesta i 80.000,00 iz sredstava Proračuna općine Vrpolje. 

 

III GRAĐENJE GROBLJA  

      Članak 3. 

 

a) Nastavak izgradnja Mrtvačnice na groblju u Starim Perkovcima  - IV FAZA 

Ukupno: 70.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 70.000,00 kn iz sredstava 

Proračuna Općine Vrpolje. 

 

 

b) Uređenje i proširenje Mrtvačnice na groblju u Čajkovcima 

Ukupno: 70.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 70.000,00 kn iz sredstava 

Proračuna Općine Vrpolje 

 

c) Izrada katastra groblja u Čajkovcima i Starim Perkovcima 

Ukupno: 30.000,00 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 30.000,00 kuna osigurat će se iz Proračuna 

Općine Vrpolje 



 

IV JAVNA RASVJETA 

     Članak 4. 

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

Ukupno: 500.000,00 kuna   

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

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

gospodarstva, 300.000,00 kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i 50.000,00 kuna iz Općinskog 

proračuna. 

 

 b) Nastavak izgradnje javne rasvjete na kandelaberima u naselju Vrpolje 

 Ukupno: 70.000,00 kn 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 70.000,00 kuna osigurat će se i to: 70.000,00 

kuna iz Općinskog proračuna. 

 

V GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU 

 PITKOM VODOM 

 

     Članak 5. 

a) Izgradnja i dokumentacija – produžetak vodovodne mreže u Starim Perkovcima. 

 

Ukupno: 70.000,00 kuna 

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

proračuna 

  

VI GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE 

 OTPADNIH VODA- KANALIZACIJA 

 

     Članak 6. 

- Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Vrpolje i izrada dokumentacije 

za Čajkovce i Stare Perkovce i izrada dokumentacije za prečistać 

 

Ukupno: 2.500.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 2.500.000,00 kn osigurat će se i to: 

2.000.000,00 kuna iz Hrvatskih voda, 300.000,00 kuna iz Županijskog proračuna i 200.000,00 

kuna iz Proračuna općine Vrpolje 

 

 

VII      KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA PODUZETNIČKU ZONU –  

 POSLOVNU ZONU «VAŠARIŠTE» U VRPOLJU 

 

     Članak 7. 

 Izgradnja komunalne infrastrukture i izrada projektne dokumentacije za Poslovnu zonu 

«Vašarište» u naselju Vrpolje. 

 

Ukupno : 700.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 700.000,00 kuna i to : 500.000,00 

kn iz Ministarstva gospodarstva , 100.000,00 kn iz Županijskog proračuna i 100.000,00 kuna 

iz Općinskog proračuna. 

 

VIII   GRAĐENJE –UREĐENJE  I SANACIJA  OBJEKATA VJERSKIH  



         ZAJEDNICA                   

     Članak 8.  

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

Ukupno : 300.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 300.000,00 kuna i to :250.000,00 

kn iz Ministarstva kulture, 30.000,00 kn iz Županijskog proračuna i 20.000,00 kuna iz 

Općinskog proračuna. 

 

b)   Rekonstrukcija – uređenje Crkve Svetog Matije Apostola u Čajkovcima 

Ukupno : 100.000,00 kn 

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

50.000,00 kn iz Đakovačko –osječke nadbiskupije i 50.000,00 kuna iz Općinskog proračuna. 

 

IX    IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZDRAVSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ I 

         SPORTSKO REKREACIJSKI OBJEKTI 
 

Članak 9. 

a) Izgradnja pomoćnog objekta uz ambulantu – ordinaciju opće medicine i uređenje 

okoliša oko Ambulante 

 Ukupno : 700.000,00 kn 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu od 700.000,00 osigurat će se i to : 630.000,00 

kn iz sredstava Programa EIB II i  70.000,00 kn iz Općinskog proračuna . 

 

 b) Početak izgradnje Dječjeg vrtića u Vrpolju 

 Ukupno: 2.000.000,00 kn 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 2.000.000,00 kn osigurat će se i to: 

1.800.000,00 iz sredstava Programa EIB II i 200.000,00 kuna iz Općinskog proračuna. 

 c) Završetak izrade projektne dokumentacije za sportsko rekreacijske objekte u Starim  

     Perkovcima 

 Ukupno: 30.000,00 kn 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 30.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna 

 d) Izrada projektne dokumentacije i uređenje sportsko rekreacijskih objekata u  

     Čajkovcima 

 Ukupno: 50.000,00 kuna 

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

proračuna. 

 

 

X GRAĐENJE – UREĐENJE I REKONSTRUKCIJA ZGRADE OPĆINE 

 

Članak 10. 

 a) Rekonstrukcija – uređenje Doma kulture « Stjepan Radić» - Zgrade općine u    

     Vrpolju 

 Ukupno: 800.000,00 kuna 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 800.000,00 kn osigurat će se i to: 420.000,00 

kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i 300.000,00 kn iz sredstava Programa EIB II i 80.000,00 iz 

Općinskog proračuna. 

b) Rekonstrukcija stare škole – poslovnog objekta u Čajkovcima 

Ukupno: 800.000,00 kn 



Potrebna financijska sredstva u iznosu 800.000,00 kn osigurat će se i to: 540.000,00 

kuna iz sredstava Programa EIB II, 180.000,00 kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja i 

80.000,00 kuna iz Općinskog proračuna. 

c) Uređenje Doma kulture u Starim Perkovcima 

Ukupno: 30.000,00 kuna 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 30.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna. 

 

Članak 11. 

Ovaj Program primjenjuje se sa 1.01.2011. godine i biti će objavljen u « Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije» .  

  

 

TOČKA 8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području   

      općine Vrpolje za 2011. godinu, 

 

 Ankica Zmaić: Sredstva su planirana u Proračunu, a ovdje su samo prepisana.  

 

 Dražen Maršić: Jel ima kakvih učinaka ovo gašenje svake druge lampe od ponoći? 

 

 Ankica Zmaić: Ova nova rasvjeta je učinkovitija, estetskija, a potrošnja nije porasla. I 

sa starom smo imali godišnje oko 270.000,00 kuna godišnje za rasvjetu, a u međuvremenu je i 

struja poskupjela.  

 

 Jelena Turčić: Mene zanima tko je nadležan za čišćenje cesta na Trgu? 

 

 Ankica Zmaić: Tu je nadležan ŽUC i Hrv. ceste. Puno puta do sada smo ih 

upozoravali na to. 

 

 Joža Biščanić: Jel imamo kakav Plan za održavanje nerazvrstanih cesta? 

 

 Ankica Zmaić: Nemamo. 

 

Nakon rasprave općinsko Vijeće općine Vrpolje jednoglasno donosi 

 

 

P R O G R A M 

održavanja komunalne infrastrukture 

na području općine Vrpolje za 2011. godinu 

 

Članak 1. 

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2011. 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 2011. 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 25.000,00 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 25.000,00 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 

 

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 25.000,00 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 80.000,00 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 50.000,00 kuna, a financirat će 

se iz sredstava komunalne naknade. 

 

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

općine Vrpolje – 25.000,00 kuna 

- troškovi električne energije za javnu rasvjetu – 290.000,00 kuna. 

 

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

od 315.000,00 kuna, a financirat će se iz komunalne naknade i sredstvima Proračuna. 

 

     Članak 5. 

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

od 520.000,00 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 6. 

Ovaj Program  primjenjuje se sa 1. siječnja 2011. godine i objavit će se u « Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije «. 

 

 

TOČKA 9. Prijedlog Smjernica za organiziranje i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području općine Vrpolje u 2011. godini, 

 

 Ankica Zmaić: Sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju svake godine moramo donijeti 

smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja. Zakonom je definirano tko sve 

ulazi u Stožer i koje udruge trebaju sudjelovati svojim radom, a također i distributivna društva 

itd… Od područnog ureda DUZS Sl. Broda dobivena je pohvala. Nadzor za zaštitu od požara 

nema primjedbi, a ove godine ćemo donijeti novi Plan zaštite. Mi sa svojim skromnim 

sredstvima pokrivamo sve. 

 

Općinsko Vijeće općine Vrpolje jednoglasno donosi 

 

S M J E R N I C E 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite 

i spašavanja na području općine Vrpolje u 2011. godini 

 

 Sukladno razvoju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa 

utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, sa ciljem 

zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša kao i ravnomjernog 

razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (stožer zaštite i spašavanja, vatrogasne 

postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne 

osobe koje se bave zaštitom i spašavanjem u okviru redovne djelatnosti) donose se ove 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu u 2011. godini, a koje se odnose na 

slijedeće subjekte. 

 

 1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

 Zbog ostvarivanja zakonom utvrđenih obveza vezano za upravljanje i usklađivanje 

aktivnosti operativnih snaga, ljudskih i materijalnih resursa, Stožer će održavati redovite 



sastanke u prostorijama općine Vrpolje sa ciljem analize postojećeg stanja i donošenje 

potrebnih smjernica za poboljšanje stanja, razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje na 

sprječavanju i otklanjanju štetnih posljedica, katastrofa i većih nesreća. 

 Iskazivat će se mogućnost za osiguranje uvjeta za provođenje edukacije, zbrinjavanja i 

sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja 

sukladno Planu zaštite i spašavanja. 

 

 Stožer zaštite i spašavanja čine: 

 1. Željko Lukačević, zamjenik načelnika općine Vrpolje, načelnik 

 2. Jadranka Čorluka, Područni ured za zaštitu i spašavanje, član 

 3. Nada Funarić, djelatnica Općinske uprave, član 

 4. Ivica Zmaić, predstavnik Policijske uprave, član 

 5. Joža Biščanić, predstavnik Vatrogasne zajednice, član 

 6. dr. Predrag Vučković, predstavnik Doma zdravlja, član 

 7. Josip Abramović, predstavnik Komunalnog poduzeća, član 

 8. Josip Ostrogonac, dr. vet. med. predstavnik Veterinarske službe, član 

 

 2. CIVILNA ZAŠTITA 

 

 Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za 

područje Općine Vrpolje osnovati postrojbe civilne zaštite sa ciljem razvoja vlastitih 

sposobnosti za djelovanje službi i pravnih osoba za djelovanje na sprečavanju i otklanjanju 

štetnih posljedica. 

 Za zapovjedništvo, postrojbe i druge segmente civilne zaštite iskazati prioritete 

materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme), te planirati osposobljavanje, 

uvježbavanje i druge aktivnosti, a za što se sredstva trebaju osigurati u Proračunu Općine 

Vrpolje. 

 

 3. VATROGASTVO 

 

 Za Vatrogasnu zajednicu Općine odnosno dobrovoljna vatrogasna društva osigurana 

su financijska sredstva u Proračunu općine Vrpolje u skladu sa zakonskim odrednicama u 

iznosu od 70.000,00 kuna koja će istima služiti za nabavu sredstava i opreme prema njihovom 

planu i programu opremanja. Predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Vrpolje je Ivan 

Novoselović, a zapovjednik je Josip Čivić. Predsjednik DVD-a Vrpolje je Stjepan Abramović, 

a zapovjednik Josip Čivić. Predsjednik DVD-a Čajkovci je Ivan Novoselović, a zapovjednik 

je Tomislav Perčević. 

 Općina Vrpolje je osigurala i uspostavila ormarić s opremom za energetsko i 

elektroničko upravljanje sirenom tip VST 3003 koji ima svoju funkciju, te izradila Procjenu 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje općine Vrpolje.  

 U 2011. godini Općina Vrpolje će izraditi i Plan zaštite i spašavanja za što su 

osigurana sredstva u Proračunu u iznosu 20.000,00 kuna. 

 

 4. SKLONIŠTA 

 

 Na području općine Vrpolje nema skloništa osnovne ni dopunske zaštite, već su za 

sklanjanje ljudi predviđeni zakloni, a u slučaju neposredne opasnosti koristiti će se putovi 

evakuacije u skladu s Planom zaštite i spašavanja. 

 

 5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE  

 



 Od udruga koje su od interesa za zaštitu i spašavanje na području općine Vrpolje 

aktivne su i djeluju: 

 - Lovna jedinica «Jarebica» Vrpolje 

 - Lovna jedinica «Golub» Čajkovci 

 - Lovna jedinica «Srndać» Stari Perkovci 

 - Lovna udruga «Srna» Vrpolje-Čajkovci-St. Perkovci 

 - Športsko ribolovna udruga «Štuka» Vrpolje 

 - Športsko ribolovna udruga «Klen» Stari Perkovci 

 

 Navedene udruge broje preko 170 aktivnih članova koji svojim radom osiguravaju 

prohodnost šumskih putova i upoznati su sa stanjem okolnih vodotokova, te dobro poznaju 

lokalni teren i mogu biti vrlo važni čimbenici u sustavu zaštite i spašavanja. Njihov rad se 

također pomaže iz Proračuna općine Vrpolje. 

 Općina Vrpolje održava redovne kontakte i ima vrlo dobre odnose sa Crvenim križem 

iz Slavonskog Broda za koji se također izdvajaju sredstva iz Općinskog proračuna. 

 

 6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM  

     BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

 

 Na području općine Vrpolje nije registrirana niti jedna pravna osoba kojoj bi zaštita i 

spašavanje bili u okviru redovite djelatnosti. Nositelj koncesije za distribuciju zemnog plina je 

Brod-plin d.o.o. iz Slavonskog Broda. Distribuciju nad vodovodnom provode Đakovački 

vodovod d.o.o. iz Đakova i Vodovod d.o.o. iz Slavonskog Broda. Koncesionar za odvoz 

otpada i ukop pokojnika je Runolist d.o.o. iz Vrpolja. Na području općine Vrpolje djeluju 

Ambulante opće medicine u vlasništvu dr. Predraga Vučkovića i dr. Marije Tečer. Djeluje i 

Veterinarska ambulanta Vrpolje u vlasništvu dr. Josipa Ostrogonca. Svi navedeni obnašaju 

svoju dužnost u okviru redovitog obavljanja radnih zadaća, a između ostalog rade i na 

prevenciji u smislu zaštite ljudi, okoliša i materijalnih dobara. 

 Također treba nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Slavonski 

Brod sa ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na 

području općine Vrpolje. 

 

 

TOČKA 10. Prijedlog Odluke o imenovanju ovlaštenog predstavnika Općine Vrpolje u     

      Skupštinu Trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Sl. Brod, 

 

 Ankica Zmaić: Do sada su po funkciji načelnici bili predstavnici u društvima gdje 

općine imaju udjele, ali od sada Uprava Vodovoda d.o.o. traži da Općinsko vijeće donese 

Odluku tko predstavlja Općinu. 

 Općinsko Vijeće općine Vrpolje jednoglasno donosi 

 

 

O D L U K U 

 

o imenovanju ovlaštenog predstavnika 

Općine Vrpolje u Skupštinu Trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Sl. Brod 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje imenuje Ankicu Zmaić, načelnicu Općine Vrpolje za 

ovlaštenog predstavnika Općine Vrpolje u Skupštini Trgovačkog društva Vodovod d.o.o. 

Slavonski Brod. 



 

Članak 2. 

 

 Općinska načelnica Ankica Zmaić predstavljat će Općinu Vrpolje u Skupštini 

Trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Slavonski Brod do prestanka obnašanja dužnosti 

Općinske načelnice Općine Vrpolje. 

 

Članak 3. 

 

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

Brodsko-posavske županije“. 

 

 

 

TOČKA 11. Prijedlog Rješenja o izboru članova Savjeta mladih Općine Vrpolje, 

 

 Ankica Zmaić: Na pretposljednjoj sjednici donesen je Zaključak o izboru Savjeta 

mladih. Podignuto je više obrazaca nego što je stiglo kandidatura. 

Kandidati su: 

1) Nikola Knežević  - RK Vrpolje 

2) Danijel Novoselović - KUD Đeram 

3) Matej Trepšić – NK Slavonac 

4) Ivan Živić – Hum. Zaj. Getsemani 

5) Vedran Hrastović – NK Sloga 

 

Općinsko vijeće jednoglasno donosi 

 

 

R J E Š E NJ E  

o izboru članova Savjeta mladih  

općine Vrpolje 

 

Članak 1.  

 

 Za članove Savjeta mladih općine Vrpolje izabiru se : 

 

  1. Nikola Knežević 

 

  2. Danijel Novoselović 

 

  3. Ivan Živić 

 

  4. Matej Trepšić 

 

  5. Vedran Hrastović 

 

Članak 2.  

 Savjet mladih općine Vrpolje u okviru svog djelokruga obavlja poslove propisane 

Zakonom i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih , a najmanje jednom godišnje podnosi 

Općinskom vijeću izvješće o svom radu. 

 



Članak 3.  

 Stručne i administrativno – tehničke poslove za savjet mladih obavljaju službe Općine 

Vrpolje. 

 

Članak 4.  

 Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». 

 

 

TOČKA 12. Prijedlog Odluke o namjeri osnivanja Turističke zajednice Općine Vrpolje, 

 

 Ankica Zmaić: Obzirom da budem često u druženju sa ostalim načelnicima, načula 

sam da Zakon o turističkim zajednicama omogućava dosta toga za kulturni razvoj sela i 

Općine, za one koji rade hobi poslove itd. Danas, sutra, ako se mlin uvede kao kulturno dobro, 

uz već postojeću galeriju i staru policiju, moglo bi se nešto više organizirati. Prije se stara 

policija dala KUD-u, ali sada bi se to trebalo urediti za objekt etno sadržaja. Doktor Bašić 

voljan je dio svojih predmeta tu odložiti. Nakon ove slijedi donošenje Odluke o namjeri, 

statuti, nadzori itd. Nema velikih izdataka, a dobro će nam doći. Ova Odluka je donesena i 

2000., ali to nikada nije zaživilo. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno donosi 

 

 

 

 

O D L U K U 

o namjeri osnivanja Turističke zajednice 

Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 

 Općinsko vijeće općine vrpolje namjerava osnovati Turističku zajednicu Općine 

Vrpolje sa sjedištem u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana bb. 

 

 

 

Članak 2. 

 

 Namjera osnivanja Turističke zajednice Općine Vrpolje je promicanje i unapređenje 

turizma na području općine i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju 

ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s 

turizmom. 

 Osnovni cilj osnivanja turističke zajednice je promicanje i unapređivanje postojećeg 

turističkog proizvoda, iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda, razvijanje svijesti o 

važnosti gospodarskih, društvenih i dugih učinaka turizma na području općine, zaštite okoliša, 

prirodne i kulturne baštine u skladu sa održivim razvojem Općine Vrpolje. 

 

Članak 3. 

 

 Potrebna financijska sredstva za osnivanje Turističke zajednice Općine Vrpolje 

osigurana su u Proračunu Općine Vrpolje. 

 



Članak 4. 

 

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

Brodsko-posavske županije“ 

 

 

TOČKA 13. Izvješće o isplaćenim sredstvima za elementarne nepogode u 2010. Vrpolje, 

 

 Ankica Zmaić: Općina Vrpolje je za štete u 2010. godini dobila ukupno 1.963.333,00 

kuna. Temeljem procjene županijskog povjerenstva Željko Kucjenić i Željko Lukačević i uz 

Odluku općinskog vijeća općine Vrpolje, proveli su izračun. Posebno napominjem da ovo 

nisu sredstva za potpunu nadoknadu štete, nego za ublažavanje iste.  

 

 Željko Kucjenić: Pozdravljam sve prisutne. S obzirom da je načelnica dala iscrpan 

izvještaj skoro nemam što dodati. Dobili smo oko 22% procijenjene štete. Što se tiče 

građevine je sve jasno 100%, a za 1 tablicu ima nešto malo razlike, zato što je na općinskom 

vijeću donesena Odluka da se nešto više da onima, koji su više pogođeni, dok su ostali dobili 

prosječno. Neki nisu bili zadovoljni dobivenim, no, kada se sve predočilo utvrđeno je da je 

postupak dobar, ali da su iznosi po prinosima premali. Mi, kao općinska komisija možemo 

dati prijedlog, ali ona županijska ima svoju težinu. 

 

 Damir Funarić: Dolazio sam dva, tri puta za to i ne slažem se sa zadnjom kolonom. 

Molim da mi se ona bolje pojasni.  

 

 Željko Lukačević: Pozdravljam sve prisutne. Nažalost nisam bio na posljednjoj 

sjednici Vijeća kada sam predložen za ovaj izračun i svima se zahvaljujem na tome. Do sada 

nisam nikada sudjelovao u ovako nečemu i moram priznati da je to izrazito neugodan i 

nezahvalan posao, te ga ne bih nikomu poželio, jer sada neki pojedinci nas osobne krive za 

nekakve razlike odšteta. 

 

 Željko Vuković: Da li možemo dobiti na uvid isplatne liste za štetu? 

 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno donosi odluku da se svi vijećnici mogu 

dobiti na uvid isplatne liste, te da povjerenstvo dodatno pojasni gosp. Damiru Funariću način 

izračuna u četvrtak. 3. veljače 2011 u jutarnjim satima u prostorijama Općine. 

 

 

 

TOČKA 14. Informacije o provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 

 

 Ankica Zmaić: Održan je sastanak sa predstavnicima Hrvatskih voda, a stigao je i 

dopis u kojemu generalni direktor Piha tvrdi da ne zna što se i kako radi. Općina Vrpolje je u 

pravu. Predsjednici VMO najbolje znaju što treba raditi. U tijeku su natječaji za zemlju. Gosp. 

Dumić iz Ministarstva poljoprivrede pohvalio je rad u BPŽ i po Općinama. Najavio je 

Izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Trenutno je postojeći Zakon kao 

stvoren za malverzacije. Hoćemo li dalje na prodaju ili zakup, tek treba utvrditi. Vrijeme će 

reći svoje. Što se tiče šteta, ja da sam zakonodavac ne bih nikom dala ništa. U općinu Vrpolje 

dolazio je krim policajac, jer je netko upisao više hektara u prijavi. Još ništa nismo pismeno 

dobili. Gosp. Tomislav Zmaić je dolazio i izrazio želju da vrati višak novaca.  

Iz drž. odvjetništva dolaze upiti za Damira Funarića i Agrovrpolje, a  po birtijama se priča da 

je to prijavila načelnica, što nikako nije točno. 



Pri kraju je povrat zemlje za gosp. Krnjakovića iz Osijeka i Helenu Kulaš iz Vrpolja.  

Za kanalizaciju će vam nešto više reći moj zamjenik. 

 

 Željko Lukačević: Početkom godine, tj. 12.01. održan je sastanak na kojem sam 

prisustvovao ispred općine Vrpolje, te predstavici investitora - Vodovoda Sl. Brod,  

nadzora – Alfa inžinjering, te izvođača radova – Kerakamex-a iz Piškorevaca. Dogovoreno je 

da će se svi poslovi završiti do 31.01.. Riječi je bilo i oko dinamike plaćanja između 

investitora i izvođača, te sam posebno naglasio da ulice koje su sanirane, nisu sanirane u mjeri 

u kojoj je bilo obećano i da to treba riješiti kako je dogovoreno, što su predstavnici 

Kerakamex-a i obećali. Koliko i sami možete vidjeti do sada, obećani radovi još nisu izvršeni, 

te ću po ovom kontaktirati investitora i nadzor. 

 

 Ankica Zmaić: Potpisan je Ugovor sa Ekodimom iz Vinkovaca, koji je dobio 

koncesiju za dimnjačarske usluge. Uskoro će krenuti od kuće do kuće. Poslali smo Projekte za 

županijski razvojni program. Stigle su tri ponude za izradu katastra groblja u Čajkovcima i 

Starim Perkovcima. Groblje sa Strizivojnom je priča za sebe. Razgovarala sam sa načelnikom 

Strizivojne. On okrivljava svoje članove Uprave groblja. Zakon o groblju i Zakon o 

komunalnom gospodarstvu rađen je za velike gradove, dok za nas i nije baš dobar.  

Bila sam u Brod-plinu i elektri zbog priključaka za ambulantu, te za rješavanje 

nelegaliziranog priključka na stadionu Dobrevo za koji postoji dug od 115.000,00 kuna. Rekla 

sam im da to općina Vrpolje platiti neće. Osobno me zanima da općinski proračun ne trpi. 

Uostalom posjećivali su utakmice, a sada kao za to ne znaju.  

 

 Željko Vuković: Zna se dobro tko se priključio, pa neka sada i plati. 

 

 Ankica Zmaić: Bila sam na osnivačkoj skupštini NK Sloga, na izbornoj skupštini 

Matice umirovljenika iz Vrpolja, na sastanku Vijeća sa DVD-om Vrpolje. Nažalost tu je 

prisustvovalo samo 5 vijećnika, a 2 su bila iz DVD-a Vrpolje. S tim ljudima se ima odlična 

suradnja i svakako im treba zahvaliti na svemu što dobrovoljno čine za sve nas.  

 

 Joža Biščanić: DVD Vrpolje kao središnje vatrogasno društvo pozvalo je Vijeće da 

svoje probleme i rad približi vijećnicima, od kojih neki i nemaju baš razumijevanja za naš rad. 

Želimo objasniti kamo idu naša sredstva . Dom je naš. Nešto financiramo sami, nešto nam 

pomogne Općina, ali novac ne odlazi na piće kako neki tvrde. Sami smo izradili ogradu, 

nadstrešnicu, dobavili vozilo iz Njemačke, ali nažalost bivši blagajnik popalio nam je 

84.500,00 kuna. Dobili smo kombi od Novih Perkovaca. Da ne duljim jako nam je žao što se 

onoliko malo ljudi skupilo.  

 

 Ankica Zmaić:  Iz Ministarstva zaštite i okoliša stiglo je Rješenje za uklanjanje 

stadiona u Starim Perkovcima. Stadion ćemo legalizirati. I nećemo ga rušiti. Dobro je da smo 

na vrijeme počeli raditi dokumentaciju. Danas ništa više ne može bez dokumentacije. Revizija 

je naredila da se papiri urede. 

 

 Dražen Maršić: Imam informaciju da su sa Biroa za zapošljavanje su stigli dopisi da 

se osnuju osobe koje bi pomagale starije i nemoćne i da to općine ništa ne košta. 

 

 Ankica Zaić: To nije prva godina i to je spušteno sa državne razine. Općine, koje žele 

mogu to koristiti. Općine pod državnom skrbi imaju po 100% plaćene radnike od strane 

Drave. U nekim općinama to ide koju godinu dobro, ali za ostale je samo brdo problema i te 

općine to više nikada neće raditi. Prvo treba napraviti elaborate. 

 



 Željko Kucjenić: Još jedna informacija za štete. Razgovarao sam sa drugima iz 

ostalih općina i svi kažu da su svima sve podijelili jednako isključivo po županijskom 

zapisniku, po kojem je i isplaćen šteta. Zakon je takav, da je nemoguće precizno utvrditi štetu 

za svaki pojedini hektar zemlje. 

 

 Ankica Zmaić: Šteta kad se popisuje, trebalo bi ju popisivati profesionalno 

povjerenstvo.  

 

 Željko Vuković: Osobno sam protiv prodaje zemlje. Molio bih da mi se ispiše i popis 

plaćanja zakupa zemlje i komunalne naknade. 

 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno usvaja ovakvo Izvješće.  

 

 

TOČKA 15.  R a z l i č i t o. 

 

 Pošto su sve teme iscrpljene pod 14. točkom ovim se zaključila sjednica. 

 

Sjednica je završena u 22:45 sati. 

 

 

             Zapisničar:      Predsjednik Općinskog vijeća: 

       Željko Lukačević          Ivan Pralas   

 


