
ZAPISNIK 

 o radu 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane u prostorijama Općinske uprave 

dana 10. rujna 2013. godine s početkom rada u 20,00 sati. 

 Sjednici nazočni:  Tomislav Šimundić, Josip Čivić, Željka Orešković, Zvonko Miskrić, Marko 

Marić, Željko Kucjenić, Tomislav Gregurić, Berta Abramović, Željko Mandarić, Željko Vuković 

 Izostanak opravdali: Pero Pepić, Davor Mikić, Damir Funarić 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić, pozdravlja 

nazočne  i nakon ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći  

 D N E V N I  R E D : 

1. Usvajanje Zapisnika o radu 2. sjednice  Općinskog vijeća općine Vrpolje, 
2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja 

do 30. lipnja 2013. godine, 

3. Prijedlog Zaključka u povodu razmatranja Izviješća o radu Općinske načelnice 

Općine Vrpolje za razdoblje siječanj – lipanj 2013.g., 

4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o realizaciji 

programa predškolskog odgoja sa Dječjim vrtićima Ivana Brlić – Mažuranić, 

Slavonski Brod, 

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

6. R a z l i č i t o. 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

TOČKA 1.  Usvajanje Zapisnika o radu 2. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 2. sjednice Općinskog vijeća općine 

Vrpolje. 

TOČKA  2.   Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do  

                     30. lipnja 2013.g. 

Tomislav Šimundić: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o izvršenju  

Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013.g. 

Ankica Zmaić: Pozdravljam sve nazočne, u materijalima ste dobili odvojeno tabelarni prikaz i 

tekstualni dio izvještaja. Proračun Općine Vrpolje za 2013. godinu planiran je u iznosu 5.174.000,00 

kuna. Prihodi u šestomjesečnom razdoblju 2013. godine ostvareni su u iznosu 1.733.295 kuna. 

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili su 2.325.868 kn. Stanje 

novčanih sredstava na žiro računu na dan 1. 01. 2013. godine iznosio je 71.578,65 kn, 30. 06. 2013. 

godine je 163.298,79 kuna.  Stanje nepodmirenih obveza u iznosu 2.047.830,69 kuna odnosi se na 

kreditno zaduženje i kamate Sušionice Vrpolje, gdje je Općina suosnivač u iznosu 849.004,55 kuna i 



obveze prema dobavljačima u iznosu od 1.198.826,14 kuna. Potraživanja nenaplaćena iznose 

1.556.485,43 kune. U prvom polugodištu se Proračun dosta teško punio, slali smo dosta opomena za 

komunalnu naknadu, javne površine itd. Pojasniti ću Vam svaku poziciju i konto i prihode i rashode 

gdje su i za čega su izdaci. 

 Marko Marić: vezano za potraživanja za zakup, koliko ja znam trebao se platiti zakup jer se ne 

može dobiti potvrda o plaćenom zakupu, a znači nisu platili. 

               Ankica Zmaić: Ovaj navedeni iznos odnosi se na dugogodišnji zakup što je Ugovore sklopilo 

Ministarstvo 2011. godine za Emerik, Zbor, Voćara i Kulaša. 

               Josip Čivić: Nešto mi nije jasno kod primitaka i izdataka dužni smo 2.325.868,00, a stanje je 

71.578,65kuna početkom godine, a na kraju polugodišta je na računu 163.298,79, to se prenosi iz 

prošle godine ili? 

              Ankica Zmaić: Kod Općine se drugačije vodi računovodstvo, kod neprofitnih se vodi drugačije. 

Danom dospijeća računa knjiži se trošak, a ne danom plaćanja. 

              Zvonko Miskrić: Što se tiče dugogodišnjeg zakupa, u prošloj godini bila je proglašena 

elementarna pa je zakup umanjen, a u ovoj godini bar što se tiče PZ VOĆARA je plaćeno. 

              Ankica Zmaić: Umanjenje se odnosi na dio koji ide državi, ali općina nije oslobodila svoj dio, a 

Vi možda i jeste platili ali nama ništa nije sjelo na račun, jer dugogodišnji zakup se plaća na državni 

račun i mi nemamo nikakvu evidenciju dok nam Ministarstvo ne prebaci naš postotak koji nam 

pripada. 

              Tomislav Gregurić: Gledam u stavku potraživanja za komunalnu naknadu koja iznosi 

514.030,77 kuna, to je pola milijuna kuna. To se znamo plaća na rate, mnogi kad dobiju te rate 

odmah ih pokidaju, ispada da struju, vodu moraju platiti a kom. naknadu ne moraju ili smo mi svi 

budale koji to plaćamo.  

              Ankica Zmaić: Jako nam je teško naplatiti potraživanja, jer nam je skuplje ići na utuživanje 

nego što je iznos. Državna revizija nam također skreće pažnju i stalno nas opominju po tom pitanju 

moramo provoditi ovrhe. 

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

donijelo slijedeći 

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE VRPOLJE 

za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja  2013. godine 

OPĆI DIO 

                                                                                    I 

 Proračun Općine Vrpolje za 2013. godinu planiran je u iznosu 5.174.000 kn.  Prihodi 

Proračuna općine Vrpolje u razdoblju od 01. 01. – 30.06.2013. ostvareni su u iznosu  od 1.733.295 kn. 

      II 

 Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili su 2.325.868 kn. 

      III 



 Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje 

manjak prihoda i primitaka. 

 Ostvareni prihodi i primici  1.723.295 kn 

 Izvršeni rashodi i izdaci   2.325.868 kn 

 Manjak prihoda i primitaka                         -592.573 kn 

      IV 

 Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01. 01. 2013. godine bilo je  71.578.65 kn, a 

na dan 30.06. 2013. godine iznosilo je 163.298,79 kn . 

      V 

 Općina Vrpolje nije primala niti davala zajmove u 2013. godini. 

                                                           IV 

 Nenaplaćena potraživanja na dan 30.lipnja 2013. godine iznose 1.556.485,43 kn, a 

odnose se na : 

- potraživanja za poreze                268.407,35 

- potraživanja za dane konc. kom. usluge                                         22.000,00 

- potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine                           49.545,01 

- potraživanja za zakup polj. zemljišta                                             466.176,13 

- potraživanje za korištenje javne površine                              16.423,00 

- potraživanja za komunalni doprinos                                                16.117,68                        

- potraživanja za komunalnu naknadu                                             514.030,77 

- potraživanja za grobno mjesto                                                            3.313,00 

- potraživanja za grobnu naknadu                                                            586,30 

- potraživanja za priključak na plin                                                        1.800,00 

- potraživanja za prodaju poljop. zemljišta    51.815,05 

- potraživanja za  prodaju građ. zemljišta                                        146.271,14 

 _________________________________________________________________ 

                                                                                                               1.556.485,14 

      VII 

 Stanje nepodmirenih obveza na dan 30. lipnja 2013.godine u iznosu od     2.047.830,69 kn 

odnosi se na kreditno zaduženje i kamate za Sušionicu Vrpolje gdje je Općina suosnivač u iznosu od 

849.004,55 kn i obveze prema dobavljačima u iznosu od 1.198.826,14 kn. 

POSEBNI DIO 

             VIII 

             Posebni dio polugodišnjeg izvještaja općine Vrpolje za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 



2013. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po osobnim i 

posebnim namjenama. 

      IX 

 Polugodišnji obračun proračuna općine Vrpolje zajedno sa usporednim pregledom planiranih 

i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije» i  na  internetskim stranicama Općine Vrpolje. 

TOČKA 3.  Prijedlog Zaključka u povodu razmatranja Izviješća o radu Općinske načelnice 

                   Općine Vrpolje za razdoblje siječanj – lipanj 2013.g. 

Ankica Zmaić: U materijalima ste odbili moje Izviješće oradu za razdoblje siječanj – lipanja 

2013. godine. Obzirom da je novi saziv Vijeća moram napomenuti prema Zakonu ja sam dužna 

podnositi Izviješća svakih šest mjeseci, tu je navedeno što je rađeno odnosno koje aktivnosti smo 

provodili pa ukoliko još netko ima nekih pitanja izvolite pitati. 

               Josip Čivić: Ja sam to pročitao nekoliko puta, vidim da je tu navedeno sve ono što je rađeno, 

pa ne vidim da treba posebno raspravljati o tome. 

               Tomislav Gregurić: Što se tiče Crvenog križa ovdje stoji da je sa Crvenim križem Sl. Brod 

potpisan Ugovor za provođenje Programa „Javni radovi – pomoć u kući starijim osobama“, tko su te 

osobe, o kojem se iznosu radi koji dobiju i tko to financira? 

                Ankica Zmaić: To je iznos od 2.200,00 kuna koji financira država putem Crvenog križa Sl. 

Brod odnosno osobe se uzimaju sa Zavoda za zapošljavanje koje su više od 3 godine na Zavodu, a 

Općina financira samo sredstva za korištenje npr. čišćenja itd., mjesečno 1.000,00 kuna, a za 3 

mjeseca 3.000,00 kuna 

                Tomislav Gregurić: Još jedno pitanje evo obzirom da sam lovac zanima me ovdje je 

navedeno „U zakonskom roku podnijela sam zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju – 

legalizacija za lovačke domove u Vrpolju i Čajkovcima“, pa me zanima što je sa lovačkim domom u 

Starim Perkovcima? 

                 Ankica Zmaić: Legalizacija Lovačkg doma  u Perkovcima riješena je još prošle godine.  

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga od strane vijećnika Općinsko vijeće Općine 

Vrpolje jednoglasno je donijelo slijedeći 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izviješća o radu 

Općinskog načelnika Općine Vrpolje za razdoblje  

lipanj - prosinac 2012. godine 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Izvješće o radu Općinske načelnice  Općine Vrpolje za 

razdoblje od siječnja do lipnja  2013. godine.  

Članak 2. 

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



TOČKA 4.   Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o realizaciji 

                    programa predškolskog odgoja sa Dječjim vrtićima Ivana Brlić – Mažuranić Sl. Brod 

 Tomislav Šimundić: U materijalima ste dobili Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za 

potpisivanje ugovora o realizaciji programa predškolskog odgoja sa Dječjim vrtićima pa molim 

načelnicu da ovo pojasni. 

               Ankica Zmaić: Kao i svake godine potrebno je donijeti ovaj Zaključak, a znamo da igraonicu i 

malu školu vodi Ljubica Ostrogonac, cijelu pedagošku godinu, a Općina financira iznos od 8.700,00 

kuna mjesečno. 

 Obzirom da vijećnici nisu imali pitanja po ovoj točki Općinsko vijeće Općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeći 

Z A K LJ U Č A K 

o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora  

o realizaciji Programa predškolskog odgoja sa 

Dječjim vrtićima Ivana Brlić-Mažuranić iz Slavonskog Broda 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje suglasno je da se zaključi ugovor o realizaciji Programa 

predškolskog odgoja sa Dječjim vrtićima Ivana Brlić-Mažuranić iz Slavonskog Broda od rujna 2013. 

godine do lipnja 2014. godine prema uvjetima i načinu iz prethodnih godina za sva tri naselja u Općini 

Vrpolje 

Članak 2. 

 Financijska sredstva za usluge realizacije predškolskog odgoja predviđena su i osigurana u 

Proračunu Općine Vrpolje za 2013. godinu, a sredstva neophodna za slijedeću godinu za navedeni 

Program bit će predviđena Proračunom 

Članak 3. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje ovlašćuje Općinsku načelnicu za potpisivanje Ugovora o 

realizaciji Programa predškolskog odgoja sa davateljem usluge:  

Dječji vrtić I. B. Mažuranić, Slavonski Brod. 

Članak 4. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na Oglasnoj ploči Općine 

Vrpolje. 

TOČKA 5. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Što se tiče dječjeg vrtića, objekt je završen, izgrađen, sada se još uvijek  

izvršavaju priključci na energente, nakon toga slijedi tehnički pregled. Vrtić je predviđen za dvije 

grupe i jaslice. No evo sada imamo problema  i tražimo mogućnost za opremanje makar jedne grupe i 

to bi otprilike koštalo 70-tak tisuća kuna. Do sada je 26 roditelja popunilo Upitnike za djecu, znači 



otprilike za jednu grupu. U pregovorima sam sa više vrtića što privatnih što naši dječji vrtići Sl.Brod. 

Što sada napraviti ne znamo, uglavnom smo još u razgovorima oko realizacije rada Vrtića. 

 Josip Čivić: možda bi bilo bolje iznajmiti 

 Ankica  Zmaić: Jučer sam bila u Vodovodu Sl.Brod na otvaranju ponuda za regionalni sustav 

vodoopskrbe - cjevovod kroz Čajkovce, pa će se onda i Stari Perkovci priključiti na tu vodu iz 

Sikirevaca  kao i cijela Općina. Najpovoljniji izvođač je Vodovod Osijek  sa iznosom 2.829.458,63 kune. 

Investitor je kom. poduzeće Vodovod Sl. Brod i financira se u pravilu 90% Hrvatske vode i 10% Općina 

 Josip Čivić: U slučaju priključenja što mi dobivamo, drugog distributera ili što? 

 Ankica Zmaić: Dobivamo jeftiniju vodu i svi bi pripadali Slav. Brod Vodovod, a država je 

odredila da mi pripadamo pod Slavonski Brod i ovim potezom bi nas spojili na Sikirevački vodovod, ali 

trebali bi imati i kvalitetniju vodu i jeftiniju vodu 

 Ankica Zmaić:  Što se tiče pošte u Vrpolju , Ugovor za zakup je istekao, a vjerojatno ste čuli da 

u pošti Vrpolje više nema dostave odnosno nije dostavno mjesto jer je isto ukinuto i preseljeno u 

Strizivojnu, ali pošta se neće zatvoriti i mogu se vršiti sve usluge plaćanja kao dosad. To je 

reorganizacija Hrvatskih pošta. 

 Željko Vuković: Da li možemo zatražiti očitovanje od pošta vezano za ured u Vrpolju, jer su 

Piškorevčani to tražili, pa bi možda to trebali i mi učiniti. 

               Ankica Zmaić: Od Hrvatskih pošta možemo zatražiti očitovanje vezano za poslovanje pošte.  

 A. Zmaić: Vezano za planove vodoopskrbe i odvodnje poslala sam sve podatke i popis 

dokumentacije u Vodovod Sl. Brod  

 - Sa Cestarom sam potpisala Ugovor za pješačke staze, radovi su započeli 25.07., a ove godine 

smo dobili  900.000,00 kuna od Ministarstva regionalnog razvoja, jer smo se kandidirali u europskim 

fondovima. Nadzor naravno obilazi i svatko je dobro došao sa svojim primjedbama može doći reći pa 

će se reagirati ako je nešto bolje i kvalitetnije. Ove godine realizirati ćemo radove u vrijednosti 

1.085.000,00 kuna 

 Željko Vuković: Da li se može kontaktirati predsjednika Mjesnog odbora da sudjeluje kod 

izgradnje pješačkih staza, ja ovdje otvoreno kažem da ne želim Matiju Bogdanović da bude nazočan 

kod moje kuće kad se bude radila staza, rekli su mi ljudi da se predstavlja da je predsjednik Mjesnog 

odbora i to nije u redu on tamo nema što da traži, a nije nikakav podizvođač, i ponovno ponavljam ja 

ga ne želim ispred svoje kuće. 

 Berta Abramović: Pozdravljam sve nazočne, zanima me kako će prijelaz – staza kod 

željezničke pruge biti riješeni? 

 Ankica Zmaić: Kod pruge se ne smije ništa raditi to je vlasništvo hrvatskih željeznica i moramo 

se uklopiti u njihove uvjete . 

 Željko Vuković: Zanima me kolika je cijena asfalta kvadrata za fizičke osobe 

 Tomislav Šimundić: Ja sam išao uplatiti za svoju čupriju i po onome što plaćam cijena je npr. 

80,00 kn po kvadratu. 

 Željko Mandarić: Zašto mi nismo osigurali tu cijev koja se ugrađuje za odvod ? 

 Ankica Zmaić: Ne možemo mi to osigurati, nije predviđeno projektom, pa to nije skupo da 

svatko sebi riješi odvod kroz rad koji će izvođač odraditi 

 Željko Mandarić: Ne sviđa mi se to što malo zakopaju ovdje, malo zakopaju tamo. 

 Ankica Zmaić: Moraju si prirediti unaprijed za asfaltiranje fazu po fazu 

 - Što se tiče LAG-a održana je osnivačka skupština – ima sada 11 Općina u LAG-u 

 - U Starim Perkovcima u mjesecu srpnju je bila proslava Zlatne mise pa je ugrađeno u dom 12 

klima kojih je bila vrijednost 62.000,00 kuna , od kojih je Općina financirala 25.000,00 kuna a ostatak 



od 37.000,00 kuna je platio mons. Karalić koji je i imao Zlatnu misu, a on je iz Perkovaca i želio je 

pomoći Perkovcima. Bilo bi dobro kad bi bilo takvih donatora i u Vrpolju i u Čajkovcima. 

TOČKA 6. R a z l i č i t o. 

 Josip Čivić:  Zbog čega na Dan neovisnosti nije kod spomenika braniteljima zapaljena svijeća i 

stavljen vijenac? 

 Ankica Zmaić: Pa naš zaključak je da mi vijence i svijeće polažemo za Dan Općine i za Svi svete 

u ime Općine. 

 Marko Marić: Vezano za prilazni put za groblje u Čajkovcima, tko to treba održavati, jer je sve 

zaraslo. 

 Ankica Zmaić: To je vlasništvo Hrvatskih voda, ali nogometaši imaju malčar pa mogu s njim 

pokositi, pa vi ste vijećnici iz Čajkovaca pa malo organizirajte uređenje sela. 

 Željko Vuković: Što se tiče mlina čuli smo da je kupljen, da li se zna tko ga je kupio? 

 Ankica Zmaić: I mi smo čuli, ali ništa konkretno ne znamo, jedino je bilo tražene da skinimo 

zabilježbu, što je učinjeno i od strane države. 

 Željko Mandarić: Jelka je kupila mlin i ona će to sređivati. 

 Željko Vuković: Što se tiče rotora da li se može izvršiti kakva reklamacija, kad pada kiša staze 

plivaju . 

 - Table o kojima je već bilo govora da li će biti riješene? 

 - Što se tiče groblja da li je bilo kakvih kontakata sa Strizivojnom? 

 Tomislav Šimundić: Bilo je kontakata sa predsjednikom Vijeća Strizivojne za groblje pa se 

nadamo da će biti pokrenuta inicijativa na bolje, u svakom slučaju da se Duhović oko toga više ne 

petlja. 

 Željko Vuković: Da li postoji mogućnost inicijative da se sastane načelnica i Raguž načelnik iz 

Strizivojne da razgovaraju oko toga? 

 Tomislav Šimudnić: To ništa ne vrijedi, morat ćemo preko vijeća, a problem je što je Duhović 

tamo jedini profesionalac. 

 Željko Vuković: Mi moramo vratiti tablu oznake naselja Vrpolje kod kanala, jer su je 

Strizivončani samoinicijativno pomaknuli. 

               Ankica Zmaić: Poslat ćemo dopis Županijskim cestama. 

 Željko Kucjenić: u Starim Perkovcima je u nedjelju 15. rujna 2013.g. proslava 60. obljetnice 

DVD Stari Perkovci pa Vas sve pozivamo. 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga sjednica je završila u 22,00 sata. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić        Tomislav Šimundić 

 

 

 


