
Z A P I S N I K 

 o radu 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 25. rujna 2009. 

godine s početkom rada u 20,00 sati u prostorijama Općine Vrpolje. 

 

 Sjednici nazočni: Ivan Pralas, Terezija Bogdanović, Dražen Maršić, Drago Marić, 

Martina Funarić, Zlatko Hrastović, Terezija Sočković, Željko Vuković, Željko Kucjenić, Pero 

Pepić, Joža Biščanić, Tomislav Šimundić 

 

 Sjednici nisu nazočni: Jelena Turčić, prof., Zdravko Karalić, Damir Funarić – 

opravdali izostanak 

 

 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, načelnica i predstavnik poduzeća IN KONZALTING 

gosp. Damir Đokić 

 

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ivan Pralas, pozdravlja 

sve nazočne i nakon ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 3. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,    

 2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva,    

     materijalnih i kulturnih dobara općine Vrpolje, 

 3. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za popis dugotrajne imovine, sitnog 

     inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja Općine Vrpolje, 

 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje u razdoblju od 

     01. siječnja do 30. lipnja 2009.g. 

 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrpolje  

     za 2009. godinu, 

 6. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine 

     Vrpolje, 

 7. R a z l i č i t o. 

 

 Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 3. sjednice Općinskog vijeća       

  Općine Vrpolje 

 

  Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 3. sjednice Općine Vrpolje 

jednoglasno je donesen slijedeći  

 

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 3. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 

 

TOČKA 2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva,    

      materijalnih i kulturnih dobara općine Vrpolje 

 



 Ivan Pralas zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Procjenu ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara općine Vrpolje. 

 Ankica Zmaić: Pozdravljam sve nazočne kao i našeg gosta gosp. Damira Đokić iz 

poduzeća IN KONZALTING iz Sl. Broda. Prema Zakonu za zaštitu i spašavanje dužni smo 

donijeti navedenu Procjenu. Budući da tvrtka IN KONZALTING ima licencu za izradu 

ovakve Procjene i tvrtka je sa naše županije izrada je upravo i dodijeljena njima. Navedena 

Procjena je dobila suglasnost Državnog ureda za zaštitu i spašavanje, a nakon toga slijedi 

usvajanje Općinskog vijeća, ali evo ovdje je predstavnik IN KONZALTINGA pa će pojasniti 

sve što je nejasno. 

 Damir Đokić: Pojašnjavao je redoslijed donošenja Procjene što je načelnica već 

napomenula, gdje ju je nadopunio još sa informacijom da je Općinsko vijeće zakonsko tijelo 

koje treba donijeti navedenu Odluku. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeći 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Procjene ugroženosti  

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 

   Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Procjenu ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara za područje općine Vrpolje koju je izradila tvrtka IN 

KONZALTING d.o.o. Slavonski Brod, Baranjska 18, a na koje je suglasnost dala Državna 

uprava za zaštitu i spašavanje (Klasa: 810-03/09-01/65, Urbroj: 543-01-06-02-09-2) od 4. 

rujna 2009. godine. 

Čanak 2. 

 Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara općine Vrpolje 

sastavni je dio ovog Zaključka, ali nije predmet objave. 

 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

 

 TOČKA 3.  Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za popis dugotrajne imovine, 

  sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja Općine 

  Vrpolje 

 

 Ivan Pralas: U materijalima ste dobili prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za 

popis dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja 

Općine Vrpolje, koja se donosi svake godine. Komisija je sastavljena od predsjednika 

Općinskog vijeća, jednog člana Općinske uprave te jednog člana Općinskog vijeća.  

 Ankica Zmaić: Predlažem za predsjednika i članove Komisije navedene osobe koje 

inače budu po svojoj funkciji, a pri popisu inventara budu i predsjednici Mjesnih odbora. 

 

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

slijedeću 

 

 



O D L U K U 

o imenovanju Komisije za popis  

dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, 

 te obveza i potraživanja općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom imenuje se Komisija za popis dugotrajne imovine, sitnog inventara, 

novčanih sredstava, obveza i potraživanja općine Vrpolje u sastavu: 

 

 1. Ivan Pralas, za predsjednika 

 2. Nada Funarić, član 

 3. Joža Biščanić, član 

Članak 2. 

 Sa stanjem 31. prosinca 2009. godine obavit će se popis dugotrajne imovine, sitnog 

inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja općine Vrpolje. 

 

Članak 3. 

 Uz članove Komisije pri popisu inventara u pojedinom mjestu prisustvovat će i 

predsjednik mjesnog odbora. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije» 

 

TOČKA 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje u razdoblju od 

      01. siječnja do 30. lipnja 2009.g. 

 

 Ivan Pralas zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Odluku o izvršenju Proračuna 

Općine Vrpolje u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2009.g. 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009.g. Proračun Općine Vrpolje za 

2009. godinu planiran je u iznosu 11.822.400,00 kuna. Prihodi Proračuna općine Vrpolje u 

razdoblju od 1. 01. do 30. lipnja 2009. godine ostvareni su u iznosu od 2.262.618,00 kuna. 

Nenaplaćena potraživanja na dan 30. lipnja 2009. godine iznose 738.623,81 kuna, a odnosi se 

na potraživanja za poreze, potraživanja za komunalni doprinos, potraživanja za komunalnu 

naknadu, potraživanja za plinsku mrežu  itd. Nepodmirene obveze na dan 30. lipnja 2009. 

godine iznose 1.613.722,30 kuna gdje se preko milijuna odnosi samo na kreditno zaduženje i 

kamate za Sušionicu Vrpolje. 

 Joža Biščanić: Želim pitati za Vatrogasnu zajednicu vidim da je planirano 70.000,00 

kuna. 

 Ankica Zmaić: Do 30. 06. Vatrogasna zajednica je dobila 62.000,00 kuna, a 

Rebalansom će biti povećanje zato što je planirano 70.000,00 kuna za cijelu godinu. 

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

 

 

 POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE VRPOLJE 

za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja  2009. godine 

 

OPĆI DIO 



 

I 

 Proračun Općine Vrpolje za 2009. godinu planiran je u iznosu 11.822.400 kn.  

 Prihodi Proračuna općine Vrpolje u razdoblju od 01. 01. – 30.06.2009. ostvareni 

su u iznosu  od 2.262.618 kn. 

II 

 Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili su 

2.878.522 kuna. 

III 

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

daje manjak prihoda i primitaka. 

 

 Ostvareni prihodi i primici   2.262.618 kn 

 Izvršeni rashodi i izdaci   2.878.522 kn 

 Manjak prihoda i primitaka                              615.904 kn 

 

IV 

 Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01. 01. 2009. godine bilo je 

574.517,23 kn, a na dan 30.06. 2009. godine iznosilo je 24.282,42 kn . 

 

V 

 Općina Vrpolje nije primala niti davala zajmove u 2009. godini. 

 

VI 

 Nenaplaćena potraživanja na dan 30. lipnja 2009. godine iznose 738.623,81 kn, a 

odnose se na  

   

            - potraživanje  od zakupa i iznajmljiv.imovine                      44.709,90 

 - potraživanja za poreze,     228.137,72 

 - potraživanja za koncesije za obavljanje komunalne djel.   11.590,88 

 - potraživanja za komunalni doprinos                              64.874,35 

 - potraživanja za komunalnu naknadu                            327.785,36 

 - potraživanja za plin.mrežu –suf. građana                  61.366,73 

            - potraživanja za više skinuto ovrhom HSS                        158,87            

            __________________________________________________________ 

                                                                                                          738.623,81           

    

 

VII 

 Stanje nepodmirenih obveza na dan 30. lipnja 2009. godine u iznosu od 1.613.722,30 

kn odnosi se na kreditno zaduženje i kamate za Sušionicu Vrpolje gdje je Općina suosnivač sa 

5,85% i za nepodmirene obveze prema dobavljačima. 

 

 

 

POSEBNI DIO 

 

VIII 

 Posebni dio godišnjeg izvještaja općine Vrpolje za razdoblje od 01. siječnja do  



30. lipnja 2009. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima 

sredstava po osobnim i posebnim namjerama. 

IX 

 Godišnji obračun proračuna općine Vrpolje zajedno sa usporednim pregledom 

planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrpolje  

      za 2009. godinu 

 

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

dopunama Proračuna Općine Vrpolje za 2009. godinu odnosno Rebalans. 

 Ankica Zmaić pozdravila je sve članove Općinskog vijeća, te im je opširno pojasnila 

izmjene i dopune Proračuna općine Vrpolje za 2009. godinu, odnosno Rebalans. Proračun za 

2009. godinu umanjujemo za 4.770.000,00 kuna, tako da je sada planiran u iznosu 

7.052.400,00 kuna. Umanjenje se većinom odnosi na izgradnju ambulante, nogostupe, 

kanalizaciju , mali dio odnosi se na izgradnju javne rasvjete  Iz Županije čekamo sredstva 

koja se nadamo da ćemo dobiti, a to su sredstva za kanalizaciju i nešto za crkve. Kod stavke 

seminari, nisu bila planirana sredstva , a naš zamjenik je večeras na seminaru za javnu nabavu 

jer od 1. 01. 2010. godine trebamo stručnu osobu za raspisivanje natječaja znači za javnu 

nabavu te su potrebna sredstva. 

 Nakon iscrpnog izlaganja načelnice u svezi Rebalansa, Općinsko vijeće općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo  

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Proračuna  

općine Vrpolje za 2009. godinu 

 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Odluku o izmjenama i dopunama 

Proračuna općine Vrpolje za 2009. godinu – Rebalans u iznosu 7.052.400,00 kuna te će 

se navedena Odluka sa tablicama prihoda i rashoda objaviti u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije» a sastavni je dio ove Odluke. 

 

TOČKA 6. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine 

      Vrpolje 

 

 Ivan Pralas je dao riječ Ankici Zmaić da informira nazočne o aktivnostima u Općini 

Vrpolje. 

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

na području općine Vrpolje kako slijedi: 

 - na koordinaciji načelnika donesena je Odluka za sufinanciranje prijevoza učenika 

srednjih škola prema kojoj Općina Vrpolje nije dužna sufinancirati prijevoz jer su prijevozna 

odredišta (željeznica) udaljena manje od 5 kilometara od mjesta prebivališta učenika, a 

Županija to ne sufinancira. 

 - održan je sastanak Općina koje nisu u sastavu Općina od posebne državne skrbi, ali 

od 01. 01. 2010. godine prema Zakonu o potpomognutim općinama i naša Općina će biti 

svrstana u navedeno, ako taj Zakon bude donesen na Saboru i kad će biti njegova primjena 

nije nam poznato. 

 - u Vodovodu je održano javno otvaranje ponuda za izvođenje kanalizacije gdje je 

najpovoljniji ponuditelj bio «KERAKAMEX» Piškorevci. Moram napomenuti da kod ovog 

natječaja , Vodovod raspisuje natječaj, odabire ponuditelja i nadzor, te potpisuje Ugovor sa 



izvođačem. Ugovor je potpisan na iznos 3.189.249,41 kn za dužinu mreže od 3977m. Radovi 

su u tijeku. 

 - u St. Perkovcima je uređena škola, promijenjeni prozori odnosno zamijenjeni 

postojeći plastičnom stolarijom iz sredstava Županije, te sanirano krovište i fasada. 

 - nadalje, u Čajkovcima se čiste kanali III i IV reda i to izvodi Brodska posavina  

 - što se tiče izgradnje javne rasvjete radovi na ovom projektu su završeni za ovu 

godinu 

 - u tijeku su povrati zemljišta 

 - napravljene su i odaslane prijavnice za 2010. godinu u Ministarstvo kulture za 

sufinanciranje Crkvi 

 - ugovor za trgovinu koja je u prostorima zgrade Općine potpisan je 1. 09. 2009. 

godine, a iznos zakupa je 13.100,00 kuna i rok za otvaranje trgovine je 30 dana od 

potpisivanja ugovora i ukoliko se ne počne s radom ugovor će se raskinuti 

 - potpisan je ugovor sa Dječjim vrtićima Sl. Brod za financiranje male škole i 

igraonice u mjesečnom iznosu 8.700,00 kuna 

 - Općina Vrpolje se natjecala u Ministarstvu gospodarstva za poslovnu zonu 

«Vašarište» u Vrpolju i odobrena su nam sredstva u iznosu 500.00,00 kuna 

 - također želim napomenuti da je 19. 08. 2009. godine došao dopis od strane NK 

«Slavonac» Stari Perkovci, a vezano za igralište Dobrevo, odnosno njihovo traženje da 

zemljište prijeđe u vlasništvo nogometnog kluba. Molim Vas da o ovome razmislite dali treba 

biti jedna od točaka dnevnog reda na Općinskom vijeću. Nadalje moram navesti da je NK 

«Slavonac» dobio koncesiju da može koristiti navedeno zemljište 30 godina bez naknade, a 

time su mogli dobiti i licencu za takmičenje u HNL. Objekti nemaju građevinsku dozvolu što 

je svima poznato, a zato su predviđena i sredstva za izradu dokumentacije u Proračunu. Isto 

nam je sugerirala Revizija da izradimo dokumentaciju. Iskreno, ja ne znam niti jedan klub čije 

zemljište ili igralište je u vlasništvu kluba. 

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Informacije o provedenim aktivnostima na 

području općine Vrpolje. 

 

TOČKA 7. R a z l i č i t o. 

 

  Željko Vuković: Dali na Općini ima osnovano vijeće potrošača? 

 Ankica Zmaić: Koliko ja znam da nemamo osnovano vijeće potrošača 

 Željko Vuković: Mještani se žale na zubaricu u ambulanti; da nema materijala  itd i da 

li se može urediti WC dolje u domu? Moram to sve pitati na Vijeću obzirom da nema 

sastanaka Mjesnog odbora 

 Terezija Sočković: Zubarica naručuje materijal od Doma zdravlja i koliko joj dostave s 

toliko raspolaže. 

 Ankica Zmaić: Evo želim još napomenuti da su uplaćena sredstva strankama koje su 

sudjelovale u izborima i ostvarile izborni rezultat, što je ukupno 50.000,00 kuna. Što se tiče 

WC-a dolje u domu sanirati ćemo. 

 Zlatka Hrastović: Kad bude sastanak sa Strizivojnom o groblju molim da se izvidi 

kako proširiti groblje. 

 

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

je sjednicu u 22,10 sata. 

 

 

 Zapisničar:      Predsjednik Općinskog vijeća: 

          Nada Funarić          Ivan Pralas 


