
Z A P I S N I K 

 o radu 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 1. veljače 2012. 

godine s početkom rada u 20:00 sati u prostorijama Općine. 

 

 Sjednici nazočni: Željko Vuković, Joža Biščanić, Martina Marić, Terezija Bogdanović, 

 Jelena Turčić, Zdravko Karalić, Zlatka Hrastović, Tomislav Šimundić, Dražen Maršić, 

 Željko Kucjenić i Terezija Sočković. 

 

 Sjednici nisu nazočni: Ivan Pralas, Damir Funarić i Drago Marić. 

 

 Izostanak opravdao: Pero Pepić 

 

 Ostali nazočni: Željko Lukačević, zamjenik načelnice 

 

 Zapisnik vodio: Željko Kucjenić 

 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić. 

Pozdravlja sve nazočne i nakon ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći:  

 

 

D N E V N I    R E D  

 

1. Usvajanje Zapisnika o radu 26. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o visini blagajničkog maksimuma u 2012. godini, 

3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za rad   

    političkih stranaka u 2012. godini, 

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

području općine Vrpolje u 2012. g., 

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

    se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2012.g., 

6. Prijedlog Programa socijalne skrbi za područje Općine Vrpolje za 2012. g., 

7. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  

    Općini Vrpolje za 2012.g., 

8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  

    općine Vrpolje za 2012. godinu, 

9. Informacije o provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 

10. R a z l i č i t o. 

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 26. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 26. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

 

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 26. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 

 

 



 

TOČKA 2. Prijedlog Odluke o visini blagajničkog maksimuma u 2012. godini, 

 

Željko Lukačević: Pozdravljam sve prisutne vijećnike i zahvaljujem se svima na dolasku u 

ovom velikom broju unatoč vremenskim neprilikama, koje nas posljednjih dana prate. 

Vjerujem da svi znate kako početkom svake godine, a tako bi trebali i ove, donosimo Odluku 

o visini blagajničkog maksimuma. Također vjerujem da znate kako u Općini ne radimo sa 

gotovim novcem, niti primamo uplate u gotovini, ali iz razloga što će nekada možda biti 

potreba za tako nečim svake godine donosimo odluku o visini blagajničkog maksimuma. I 

ove godine predlažemo da isti bude 5.000,00 kuna. 

 

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

je donijelo slijedeću 

 

 

     O D L U K U 

          o visini blagajničkog maksimuma 

 

 

       Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom utvrđuje se visina blagajničkog maksimuma u 2012. 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 2012. godine. 

 

 

 

TOČKA 3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za 

rad političkih stranaka u 2012. godini, 

 

Željko Lukačević: Kao i prošlu Odluku tako i ovu donosimo svake godine i to na temelju 

Proračuna koji smo donijeli krajem prošle godine. Za ovu godinu smo u Proračunu predvidjeli 

15.000,00 kuna za rad političkih stranaka u 2012. godini, tj. 1.000,00 kuna za svakog 

vijećnika. Novac će se uplatiti na službene račune stranaka, koji se dostava od strane istih u 

Općinu.  

 

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

je donijelo slijedeću 

 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju financijskih sredstava 

predviđenih za rad  političkih stranaka u 2012. godini 



 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje osiguralo je u Proračunu općine Vrpolje za 2012. 

godinu financijska sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna za rad, djelovanje i aktivnosti  

političkih stranaka, te ih ovom Odlukom raspoređuje. 

 

Članak 2. 

 Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Općinskog proračuna imaju 

političke stranke koje imaju člana - 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 1.000,00 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 1.000,00 kn =   9.000,00 kuna 

 2. HDSSB 2 x 1.000,00 kn =   2.000,00 kuna 

 3. SDP  1 x 1.000,00 kn =   1.000,00 kuna 

 4. HSP  1 x 1.000,00 kn =   1.000,00 kuna 

 5. HSS  1 x 1.000,00 kn =   1.000,00 kuna 

 6. HSLS 1 x 1.000,00 kn =   1.000,00 kuna 

 

 

 

Članak 7. 

 Raspoređena financijska sredstva iz članka 6. ove Odluke doznačuju se na žiro račun 

političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima. 

 

Članak 8. 

 Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine. 

 

 



TOČKA 4. Prijedlog Smjernica za organiziranje i razvoj sustava zaštite i spašavanja 

na području općine Vrpolje u 2012. g., 

 

Željko Lukačević: 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, a prema zakonskim obavezama svake 

godine donosimo i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

općine Vrpolje. U istima navodimo tko su sve članovi stožera zaštite i spašavanja. 

Napomenuti ću samo kako ovdje što se tiče članova nema nikakvih promjena. U Vatrogastvu 

se u rad ponovo uključio i DVD Stari Perkovci, dok DVD Čajkovci i DVD Vrpolje i dalje 

čine osnovu. U Proračunu je planirano 100.000,00 kuna za potrebe vatrogastva, a također je u 

planu i izrada Plana zaštite i spašavanja za što su osigurana sredstva u iznosu od 22.000,00 

kuna. U ovim smjernicama su nabrojane i sve udruge građana od značaja za zaštitu i 

spašavanje, te službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje 

redovne djelatnosti.  

 

 Pošto  nije bilo nikakvih pitanja i prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeće 

 

 

S M J E R N I C E 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite 

i spašavanja na području općine Vrpolje u 2012. 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 2012. 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 100.000,00 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 Željko Abramović. DVD Stari Perkovci nastavit će sa djelovanjem 

i radom. 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 2012. godini Općina Vrpolje će izraditi i Plan zaštite i spašavanja za što su 

osigurana sredstva u Proračunu u iznosu 22.000,00 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 5. Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 

koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2012.g., 

 

 

Željko Lukačević: Dragi vijećnici danas bi trebali donijeti i Program javnih potreba u 

području društvenih djelatnosti. Sve smo to već planirali Proračunom u 2012. godini, a sada bi 

to samo trebali dodatno zaokružiti i pojasniti. Ukupno su za ove Programe u Proračunu 

osigurana sredstva u iznosu od 459.400,00 kuna. Da li ima nekakvih pitanja ? 

 

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

donijelo slijedeći 

 

 

 

     P R O G R A M 

        javnih potreba u području društvenih djelatnosti 

 za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2012. godinu 

 

I  KULTURA 

 

      Članak 1. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2012. godinu za potrebe kulture 

100.000,00 kuna kako slijedi: 

 a) HRVATSKA ČITAONICA VRPOLJE 



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

 dr.) 

 Sredstva su osigurana u iznosu 60.000,00 kuna. 

 

 b) KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA na području općine Vrpolje 

  - KUD «Ivan Meštrović» Vrpolje 

  - KUD «Ravnica» Stari Perkovci 

  - KUD „Đeram“ Čajkovci 

 Sredstva su osigurana u iznosu 40.000,00 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 2012. godinu za potrebe športa i 

rekreacije140.000,00 kuna kako slijedi: 

 

 a) RK Vrpolje    -  40.000,00 kuna 

 b) Teakwondo klub Vrpolje  -  14.000,00 kuna 

 c) NK  «Sloga» Vrpolje  -  27.000,00 kuna 

 d) NK «Mladost» Čajkovci  -  27.000,00 kuna 

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

 f) ŽRK Vrpolje   -    5.000,00 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 2012. 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 2012. 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 2012. 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 2012. godinu 100.000,00 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 2012. 

godinu iznose 459.400,00 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 2012. godine i objavit će se na oglasnoj 

ploči Općine Vrpolje. 

 

 

TOČKA 6. Prijedlog Programa socijalne skrbi za područje Općine Vrpolje za 2012. g., 

 

Željko Lukačević: Početkom svake godine donosimo i Program socijalne skrbi, pa bi tako 

trebali i za ovu godinu. Ovim Programom planiramo pomoć za stanovanje, jednokratne 

novčane pomoći, pomoć za prijevoz učenika srednjih škola – sufinanciranje dijela cijene 

prijevoza redovnih učenika srednjih škola, jednokratne novčane pomoći studentima, 

jednokratne novčane pomoći za rođenje djeteta, pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu, 

pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, pomoć najugroženijim umirovljenicima, 

sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija, te osiguranje ogrijeva korisnicima 

pomoći za uzdržavanje. Za ovaj Program je u Proračunu za 2012. planirano 295.150,00 kuna. 

 

Joža Biščanić: Pod točkom 9. navedene su ostale udruge. Koje su to? 

 

Željko Lukačević: To se odnosi na umirovljenike, dragovoljce, te ostale humanitarne udruge 

iz Općine, ali i šire. 

 

Željko Vuković: Dali se može još jednom pritisnuti APP da produže liniju do Vrpolja. 

Čajkovci i Vrpolje su izbačeni s linije jer bus ide preko Divoševaca do Gundinaca. 

 

Željko Lukačević:  Mi smo se do sada više puta pismeno očitovali o ovom problemu, ali 

nažalost to nije dalo  nekakvih rezultata. Da stvar bude gora i željeznica je ukinula neke linije, 

unatoč tome što smo se novi vozni red unaprijed jedini u županiji žalili, pa je sada stanje daleko 

teže za naše mještane. Ponovo ćemo se očitovati o ovom pitanju i na nekoj od slijedećih 

sjednica Vas izvijestiti o rezultatima istog.  

 



Željko Vuković: Ima pojedinaca koji primaju socijalnu pomoć, a mislim da za to nemaju 

uvjete.  

 

Željko Lukačević: Nažalost svi znamo za takve slučajeve, ali malo toga možemo učiniti, jer je 

to u nadležnosti Centra za socijalnu skrb.  

 

Željko Vuković: Da li se od Centra može tražiti popis korisnika iz općine Vrpolje, te iznos 

naknada koje primaju? 

 

Tomislav Šimundić: To bi svakako trebalo pokušati nekako regulirati, jer neki primaju iznose 

veće i od 4.000,00 kuna što većina ne može niti pošteno zaraditi. 

 

Željko Vuković: Imamo branitelja koji žive na rubu egzistencije, a neki ljudi primaju previše 

novca kroz socijalnu pomoć. 

 

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

donijelo slijedeći 

 

 

P R O G R A M 

socijalne skrbi  

na području Općine Vrpolje za 

2012. godinu 

 

Članak 1. 

 Ovim Programom se određuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne 

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

obavljanje djelatnosti socijalne skrbi. 

 Sukladno odredbama članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi, općine su obvezne u svom 

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

podmirenje troškova stanovanja, kao i za ostvarivanje prava utvrđenim propisima u većem 

opsegu, te za pružanje i drugih vrsta pomoći. 

 

Članak 2. 

 Program socijalne skrbi na ime čega je u Proračunu općine Vrpolje za 2012. godinu 

izdvojeno 295.150,00 kuna utvrđuju se slijedeći oblici pomoći. 

 

1. Pomoć za stanovanje 

 

Podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi utvrđena je Zakonom o 

socijalnoj skrbi i Odlukom socijalnoj skrbi na području Općine Vrpolje. Istom Odlukom 

utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje prva na pomoć kao i oblici pomoći a osigurano je 

24.000,00 kuna. 

 

2. Jednokratna novčana pomoć 

 

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

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

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

realizaciji pojedinačnih zahtjeva u iznosu do 3.000,00 kuna, a osigurano je 10.000,00 kuna. 



 

3. Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola – 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 

Proračunu Općine Vrpolje u iznosu 50.000,00 kuna u 2012. godini. 

 

4. Jednokratna novčana pomoć studentima 

 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2012. godinu osigurana su sredstva za pomoć 

studentima (studentska pomoć) u iznosu od 55.000,00 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. 

 

5. Jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta 

 

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 45.000,00 kuna 

osigurano je u Proračunu za 2012. godinu. 

 

6. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu 

 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2012. godinu osigurana su sredstva za poklon pakete 

za djecu koja pohađaju igraonicu i malu školu, te učenici prvih razreda u iznosu 3.000,00 

kuna za blagdan Svetog Nikole. 

 

7. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 

 

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

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

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

mogle snositi pogrebne troškove ,a  prema Rješenju Općinske načelnice u iznosu do 1.000,00 

kuna, a osigurano je 1.000,00 kuna. 

 

8. Pomoć najugroženijim umirovljenicima 

 

Pomoć najugroženijim umirovljenicima sa područja općine Vrpolje u Proračunu za 

2012. godinu osigurano je 2.000,00 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 900,00 kuna mjesečno i koji živi sa bračnim drugom ili članom kućanstva s tim 

da drugi član nema prihoda. 

 

9. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija 

 

Financijska potpora za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu Općine 

Vrpolje za 2012. godinu u skladu sa mogućnostima općine, putem transfera ili drugog oblika 

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

a) Crveni križ           10.000,00 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). 

 

10. 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 54.150,00 kn. 

 

Članak 3. 

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

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

posavske županije. 

Članak 4. 

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Načelnice općine Vrpolje. 

 

Članak 5. 

Ovaj Program se primjenjuje sa 1.siječnja 2012. godine i objavit će se na Oglasnoj 

ploči Općine Vrpolje. 

 

 

 

TOČKA 7. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u Općini Vrpolje za 2012.g., 
 

Željko Lukačević: Ovim Programom planiramo izgradnju objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture, te nabavku opreme na području općine Vrpolje, a pobliže ovdje su planirani 

nogostupi u Vrpolju, nabavka opreme za mrtvačnicu u St. Perkovcima, uređenje mrtvačnice u 

Čajkovcima, izgradnja javne rasvjete u St. Perkovcima i Vrpolju, te izrada dokumentacije za 

javnu rasvjetu u Čajkovcima, potom nastavak izgradnje kanalizacije u Vrpolju, te izrada 

dokumentacije za kanaliyaciju u Čajkovcima i St. Perkovcima, izgradnja poslovne zone 

Vašarište, rekonstrukcija Crkve u Vrpolju i Čajkovcima, izgradnja pomoćnog objekta uz 

ambulantu u St. Perkovcima (DVD-a), početak izgradnje dječjeg vrtića, izgradnja projektne 

dokumentacije za sportsko rekreacijske objekte u Čajkovcima, kao i igrališta, izrada projektne 

dokumentaicje za kulturno turistički objekt – etno kuću u Vrpolju, rekonstrukcije domova 

kulture u Vrpolju i Čajkovcima, te izgradnju spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u 

Čajkovcima i St. Perkovicma. 

 

Jelena Turčić: Članak 2. nogostupi su u Vrpolju u jako lošem stanju, kada će ići izgradnja 

nogostupa i ostale kanalizacije? 

 

Željko Lukačević: Još u 2009. godini je potpisan sporazum s Ministarstvom o izgradnji 

nogostupa. Nažalost zbog sveopće krize ovaj projekt stoji kod njih, zato što trenutno nema 

dovoljno novaca za izvršenje istoga. Bilo je nekakvih informacija da će se ovo ispuniti u 

2011., ali smo poslije dobili informaciju kako bi nogostupi trebali biti rađeni u proljeće 2012. 



Osobno ću biti prezadovoljan, ako se to bude izvršavalo i krajem 2012. samo da se napokon s 

istim krene.  

 

Jelena Turčić: To je gorući problem Vrpolja. 

 

Tomislav Šimundić: Građevinska dozvola se za nogostupe produžavala već dva puta. 

 

Jelena Turčić: Trebaju se odrediti prioriteti.  

 

Željko Lukačević: Po svim meni dostupnim informacijama dobivenim u kontaktu s 

predstavnicima Hrvatskih voda radovi na kanalizaciji u Vrpolju bi se trebali nastaviti i u 2012. 

godini, iako se ne može još sa sigurnošću reći u kojem volumenu. 

 

Joža Biščanić: Dokle ćemo mi čekati rješenje problema groblja u Vrpolju. 

 

Željko Lukačević: U prosincu smo ponovno pozvali načelnika općine Strizivojna na 

sastanak, te im ponudili da izaberu vrijeme i mjesto održavanja istoga, no nismo dobili 

nikakvog konkretnog odgovora. Potom smo krajem godine dali naputak našoj odvjetnici da 

istraži mogućnosti i eventualno se pripremi za sudski spor sa općinom Strizivojna. 

 

Tomislav Šimundić:  Oni jako vješto izbjegavaju rješavanje ovog problema.  

 

Dražen Maršić: Što će se dole u domu raditi s podom? 

 

Željko Lukačević: Fond za zaštitu okoliša i ekološku učinkovitost je imao natječaje u kojima 

je do 60% sufinancirao projekte koji su imali za zadatak izmjenu stolarije i ugradnje izolacije 

i fasade, a bili su u vrijednosti do 1.000.000,00 kuna. Temeljem tog natječaja i mi smo izradili 

projekt za naš dom kulture u Vrpolju, gdje je prvenstveno planirana izmjena stolarije, te 

ugradnja izolacije, a pošto je tu onda ostalo malo prostora ubacili smo još i neke manje dorade 

na uređenju doma. Dolje u holu koliko je meni poznato bi se trebale postaviti pločice. 

Nažalost morate biti svjesni da je ovaj iznos za rekonstrukciju doma kulture veoma mali, te 

nedostatan, jer bi za kompletnu obnovu doma trebalo barem još toliko novaca, koliko se u 

ovom koraku planiralo ovim projektom.  

 

Pošto  više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je 

donijelo slijedeći 

 

     P R O G R A M 

     gradnje objekata i uređaja komunalne 

        infrastrukture u Općini Vrpolje za 2012. godinu 

 

I  OPĆE ODREDBE 

      Članak 1. 

 Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 

te nabavka opreme na području općine Vrpolje za 2012. 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 u iznosu 3.000.000,00 kuna iz sredstava Hrvatskih cesta. 

 

c) Izgradnja novih nadstrešnica na autobusnim stajalištima u Čajkovcima 

Ukupno: 50.000,00 kuna  

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

proračuna. 

 

d) Izrada projektne dokumentacije za uređenje javnih površina – parka u Čajkovcima. 

Ukupno: 20.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 20.000,00 kuna osigurat će se u Općinskom 

proračunu  

 

III GRAĐENJE GROBLJA  

      Članak 3. 

 

a) Dodatna oprema na Mrtvačnici na groblju u Starim Perkovcima   

Ukupno: 30.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 30.000,00 kn iz sredstava 

Proračuna Općine Vrpolje. 

 

b) Uređenje 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 

 

IV JAVNA RASVJETA 

     Članak 4. 

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

Ukupno: 300.000,00 kuna   

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



150.000,00 kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i 150.000,00 kuna iz Općinskog 

proračuna. 

 

 b) Izrada projektne dokumentacije i nastavak izgradnje javne rasvjete na 

kandelaberima u naselju Vrpolje 

 Ukupno: 100.000,00 kn 

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

proračuna. 

 

 c) Izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu u Čajkovcima. 

 Ukupno: 50.000,00 kuna 

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

proračuna. 

  

V GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE 

 OTPADNIH VODA- KANALIZACIJA 

 

     Članak 5. 

- Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Vrpolje i izrada dokumentacije 

za Čajkovce i Stare Perkovce  

 

Ukupno: 1.000.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn osigurat će se i to: 

900.000,00 kuna iz Hrvatskih voda, 100.000,00 kuna iz Proračuna općine Vrpolje 

 

 

VI       KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA PODUZETNIČKU ZONU –  

 POSLOVNU ZONU «VAŠARIŠTE» U VRPOLJU 

 

     Članak 6. 

 Izgradnja komunalne infrastrukture i izrada projektne dokumentacije za Poslovnu zonu 

«Vašarište» u naselju Vrpolje. 

 

Ukupno : 600.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 600.000,00 kuna i to : 300.000,00 

kn iz Ministarstva gospodarstva , 100.000,00 kn iz Županijskog proračuna i 200.000,00 kuna 

iz Općinskog proračuna. 

 

VII     GRAĐENJE –UREĐENJE  I SANACIJA  OBJEKATA VJERSKIH  

         ZAJEDNICA                   

     Članak 7.  

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

Ukupno : 220.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 220.000,00 kuna i to :200.000,00 

kn iz Ministarstva kulture, 10.000,00 kn iz Županijskog proračuna i 10.000,00 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. 

 

VIII    IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZDRAVSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, 

         SPORTSKO REKREACIJSKI OBJEKTI I TURISTIČKI OBJEKTI 
 

Članak 8. 

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

okoliša oko Ambulante 

 Ukupno : 30.000,00 kn 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 osigurat će se 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: 

1.850.000,00 iz sredstava Programa EIB II i 150.000,00 kuna iz Općinskog proračuna. 

  

 c) Izrada projektne dokumentacije za sportsko rekreacijske objekte u  

     Čajkovcima 

 Ukupno: 30.000,00 kuna 

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

proračuna. 

d) Izgradnja školsko športskog igrališta u Čajkovcima  

Ukupno: 200.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 200.000,00 kuna osigurat će se i to: 140.000,00 

kuna iz Županijskog proračuna i 60.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

 

e) Izrada projektne dokumentacije za kulturno turistički objekt – etno kuća u Vrpolju 

Ukupno: 40.000,00 kuna 

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

proračunu 

 

IX GRAĐENJE – UREĐENJE I REKONSTRUKCIJA ZGRADE OPĆINE 

 

Članak 9. 

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

     Vrpolju 

 Ukupno: 550.000,00 kuna 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 550.000,00 kn osigurat će se i to: 300.000,00 

kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova, 150.000,00 kuna iz 

Županijskog proračuna i 100.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

 

f) 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. 

 

X IZGRADNJA SPOMENIKA 

 



Članak 10. 

 

 a) Izgradnja spomenika – spomen obilježja za poginule hrvatske branitelje u 

Domovinskom ratu u Čajkovcima i Starim Perkovcima. 

 Ukupno: 100.000,00 kuna 

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

proračuna. 

  

Članak 11. 

Ovaj Program primjenjuje se sa 1.01.2012. godine i biti će objavljen u « Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije» . 

 

 

TOČKA 8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

općine Vrpolje za 2012. godinu, 

 

Željko Lukačević: Ovim Programom uređujemo održavanje komunalne infrastrukture u 2012. 

godini, a između ostalog to je: 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.  

 

Željko Vuković: Da li se mogu izmuljiti kanali u Vrpolju? 

 

Željko Lukačević: Iskreno ovo je jedna od stvari koju bih vrlo rado hitno odradio ne samo u 

Vrpolju nego i u ostatku Općine, jer su kanali u jako lošem stanju. Nažalost sredstva od 

komunalne naknade su nedostatna za ikakve veće zahvate, jer skoro u cijelosti budu utrošena 

samo na plaćanje potrošnje električne energije za javnu rasvjetu. Preostali dio novca svake 

godine još malo nadopunimo, a potom pokušavamo uložiti ta sredstva u najkritičnija mjesta u 

Općini, pa ćemo to tako učiniti i ove godine u suradnji sa predsjednicima mjesnih odbora.  

 

Pošto  više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je 

donijelo slijedeći 

 

P R O G R A M 

održavanja komunalne infrastrukture 

na području općine Vrpolje za 2012. godinu 

 

Članak 1. 

 

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2012. 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 2012. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u 

općini Vrpolje obuhvaća: 

 

1. Odvodnja atmosferskih voda 

- pročišćavanje i kopanje kanala i postavljanje cijevi uz nerazvrstane ceste i poljske 

puteve na  području cijele općine po potrebi i uređenje voda 

 

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 30.000,00 kn, a financirat će se 

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

poljoprivrednog zemljišta  

 

 

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina  

 

- čišćenje i košnja trave i čišćenje snijega na trgu, pješačkoj zoni, dječjem igralištu, 

ispred zgrade općine i parkovima u Općini Vrpolje. 

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 20.000,00 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 zemljom 

 

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 20.000,00 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, komunalnog doprinosa i prihoda od prodaje, zakupa i 

korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta. 

 

5. Održavanje groblja 

- održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz smeća sa groblja 

 

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 70.000,00 kuna, a financirat će 

se iz sredstava komunalne naknade i grobne naknade. 

 

6.  Javna rasvjeta 
- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki, ugradnja štednih satova i poboljšanje ulične 

rasvjete na području općine Vrpolje – 60.000,00 kuna 

- troškovi električne energije za javnu rasvjetu – 270.000,00 kuna. 

 

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

od 330.000,00 kuna, a financirat će se iz komunalne naknade i komunalnog doprinosa i 

sredstvima Proračuna. 

 

     Članak 5. 

 

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

od 550.000,00 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 2012. godine i objavit će se u « Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije «. 

 

 

 

TOČKA 9. Informacije o provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 

 

Željko Lukačević: Održan je sastanak sa gosp. Čapalijom u vezi računa za održavanje javne 

rasvjete, te nastavak suradnje. Isplaćene su odštete za elementarne nepogode. Isplatu su dobile 

22 osobe. Potvrđena je Odluka o zapovjedniku Dvd-a Vrpolje. Održano je više razgovora u 

vezi problema s frezanim asfaltom. Nažalost moram Vas izvijestiti kako je isti vlasništvo 

isključivo Osijek koteksa, te su oni jedini u mogućnosti raspolagati sa istim. Pokušali sam u 

više navrata razgovarati s ljudima, policijom i predstavnicima Osijek koteksa da se što više 

asfalta sačuva i iskoristi kako smo mi to planirali na jednoj od prošlih sjednica Vijeća.  

 

Terezija Sočković: Kada je predviđen kraj radova na kružnom toku? 

 

Željko Lukačević: Imamo nekakva obećanja da će radovi biti završeni do kraja veljače, 

naravno ako za to posluže vremenski uvjeti.  

 

Jelena Turčić: Velik je problem korištenje ceste u centru zbog rupa na cesti i neosvjetljenosti.  



Željko Vuković: Problem je i za pješake u centru se pojavi veliki smrad. Što je to? 

 

Željko Lukačević: Posljednjih dana sam više puta upoznao sve nadležne o ovim problemima i 

dobio sam obećanja da će se rasvjeta sutra riješiti, a neravnine na cesti unutar 3-4 dana. 

Danas nam je bio u posjeti inspektor zaštite od požara, te nam je dao pozitivno mišljenje. 

Održali smo u suradnji sa predstavnicima Udruge općina, Partnerstva za društveni razvoj, te 

Nicolaas Witsen zaklade iz Nizozemske radionicu o antikorupciji i novom zakonu o javnoj 

nabavi, za koju mislim da je bila jako dobra, te su je svi prisutni ocijenili veoma pozitivno. 

Šteta je što nisu na istoj bili svi vijećnici. Održan je sastanak s predstavnicima UHDDR – 

Čajkovci oko posjeda nekretnina i sporom sa PAN-om, na kojem je nazočila i naša odvjetnica 

gosp. Ružica Domazet. PAN traži da ponovo dođe u posjed prostorija, koje sata koriste 

UHDDR – Čajkovci, kao korisnik. Za sada sve ostaje kao i do sada. Spor se i dalje vodi.   

 

TOČKA 10. R a z l i č i t o. 

 

Željko Vuković: Kako ide naplata komunalne naknade? 

 

Željko Lukačević:  Slali smo opomene pred ovrhu, te je jedan dio osoba došao u Općinu i 

podmirio dugovanja, s nekima smo potpisali sporazume da u 3-4 rate isplate kompletno isplate 

dugovanje dok se jedan dio osoba uopće nije očitovao o dugovanjima. Nažalost njima ćemo 

morati ići s ovrhama.  

 

Željko Vuković: Da li je moguće da se građanima omogući da se komunalna naknada plaća 

bez naknade u pošti ili banci? 

 

Željko Lukačević: Koliko znam trenutno nemamo ni tehničke mogućnosti u vidu ispisa bar 

koda na uplatnice, koje su uvjet za to, ali se o istome možemo probati informirati, pa to uvesti 

ukoliko ne bi bio preveliki problem. 

 

Jelena Turčić: Škola je dostavila popis učenika, kojima bi se trebalo pomoći pri plaćanju 

troškova kuhinje. U kojoj je to sada fazi? 

 

Željko Lukačević: Načelnicu ću zamoliti da se što prije očituje o tom popisu, a mogu već sada 

reći kako se ona ne slaže u potpunosti s istim. 

 

Željko Vuković: Da li se neka od prostorija u domu može dodijeliti na korištenje mjesnom 

odboru? 

 

Željko Lukačević: Već neko vrijeme, točnije i prije početka radova na domu razmatrali smo 

da se uredi prostorija nasuprot poljoprivredne komore, koja bi služila za nekakve manje 

sastanke ili druženja različitih namjena. Postojeća vijećnica često nije dovoljna, te bi uređenjem 

ove prostorije taj problem bio riješen, a istu bi potom mogao koristiti i mjesni odbor.  

 

Zlatka Hrastović: Trebalo bi asfaltirati dio bankine na skretanju kod trgovine Boso, te na 

ulazu u Valingerovu ulicu.  

 

Željko Lukačević: Već sam zamolio Vedrana iz Osijek koteksa da se to sanira pri asfaltiranju i 

on je rekao da to ne bi trebao biti nekakav veći problem. 

 

 



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

Vrpolje zaključio je sjednicu u 22:35 sati. 

 

 

    Zapisničar:      Predsjednik Općinskog vijeća: 

Željko Kucjenić              Tomislav Šimundić 

 


