
Z A P I S N I K 

 

 o radu 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane  23. 01. 2014. godine s 

početkom rada u 19:00 sati u prostorijama Općinske vijećnice. 

 

 Prisutni: Tomislav Šimundić, Željko Vuković, Tomislav Gregurić,  

Pero Pepić, Josip Čivić, Željko Mandarić, Zvonko Miskrić, Željka Orešković, Davor Mikić, 

Željko Kucjenić, Berta Abramović i Damir Funarić. 

 

 Odsutni: Marko Marić. 

 

  Ostali prisutni: Ankica Zmaić, načelnica Općine Vrpolje, Željko Lukačević, zamjenik 

načelnice 

 Zapisnik vodi: Željko Lukačević. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vrpolje pozdravlja nazočne i nakon 

ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći 

 
D N E V N I  R E D : 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 5. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

 2. Prijedlog Odluke o visini blagajničkog maksimuma, 

 3. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na  

                području Općine Vrpolje, 

 4. Prijedlog Odluke o određivanju predstavnika Općine Vrpolje u Povjerenstvo  

                za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH na području  

                Općine Vrpolje, 

 5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za rad  

                političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrpolje za 2014.g., 

 6. Prijedlog Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture u Općini  

                Vrpolje za 2014. godinu, 

 7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  

                Općine Vrpolje za 2014.g., 

 8. Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine  

                Vrpolje za 2014.g., 

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

                se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje u 2014. godini, 

 10. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine  

      Vrpolje, 

 11. R a z l i č i t o.  

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 5. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 5. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

 

Zaključak: 



 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 5. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 
 

 

TOČKA 2. Prijedlog Odluke o visini blagajničkog maksimuma, 

 

Ankica Zmaić: Ovu odluku donosimo svake godine. Sam sadržaj Odluke se nije mijenjao 

kao niti iznos maksimuma koji se u Odluci spominje. S gotovinom i dalje ne radimo, a ovo 

imamo samo za rezervu u nekim nepredviđenim situacijama. 

 

Obzirom nije bilo nikakvih pitanja Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno 

donosi 

 

 

     O D L U K U 

          o visini blagajničkog maksimuma 

 

 

       Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom utvrđuje se visina blagajničkog maksimuma u 2014. 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 2014. godine. 

 

 

 

TOČKA 3. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 

na području Općine Vrpolje, 

 

Ankica Zmaić: U skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju početkom svake godine donosimo 

ove Smjernice, u kojima se precizno navodi tko je sve član Stožera za zaštitu i spašavanje, 

spominje se civilna zaštita, Plan civilne zaštite, sustava vatrogastva na području Općine, kao i 

druge Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje, ali i pravne osobe poput komunalnih 

poduzeća i distributera vode, plina, el. energije i dr. 

 

Josip Čivić: U Smjernicama treba ispraviti ime vatrogasnog zapovjednika DVD-a Čajkovci. 

To je sada Darko Novoselović umjesto Tomislava Perčevića. 

 

Ankica Zmaić: Dobro je što ste to primijetili i na vrijeme reagirali.  

 

 Pošto više nije bilo nikakvih dopuna, niti ispravaka 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 2014. 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 2014. 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. Zora Dragun Šmital, Područni ured za zaštitu i spašavanje, član 

 3. Nada Funarić, djelatnica Općinske uprave, član 

 4. Boris Joskić, 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, Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Osnovali smo 

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 110.000,00 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 Joža Biščanić, 

a zapovjednik Željko Abramović.  Predsjednik DVD-a Čajkovci je Ivan Novoselović, a 

zapovjednik je Darko Novoselović. Predsjednik DVD-a Stari Perkovci je Željko Kucjenić, a 

zapovjednik Marko Funarić. 

 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, Plan 

zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite. 

  

 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 4.  Prijedlog Odluke o određivanju predstavnika Općine Vrpolje u 

Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH na 

području Općine Vrpolje, 

 

Ankica Zmaić: Kao što znate novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu donio je dosta novina, 

a jedna je i ta da će se ubuduće Natječaji za zakup voditi od strane Agencije za poljoprivredno 

zemljište, a ne kao do sada od strane Općine. U Povjerenstvu koje će razmatrati ponude i 

donositi odluke vezano za natječaje predviđeno je da Općine imaju po svoja 2 predstavnika 

jednog kojeg će predložiti Općinsko vijeće i jednog kojeg predlaže Načelnik/ca Općine. Ja u 

svoje ime predlažem zamjenika Željka Lukačevića koji je u prošlom mandatu radio na svim 

natječajima koje smo provodili, pa je samim tim dosta upoznat sa ovom problematikom. 

Moram reći kako sam prije ove sjednice razgovarala i sa Željkom Kucjenićem koji je inače 

zaposlenik Ministarstva poljoprivrede da li on smije predstavljati Općinu u ovakvom 

Povjerenstvu zbog prirode posla koji obavlja i on mi je potvrdio da može nakon što je to 

provjerio. Mislim da on ima i više nego dovoljno znanja i iskustva zbog posla koji 

svakodnevno obavlja. 

 

Pošto nije bilo nikakvih pitanja niti novih prijedloga Općinsko vijeće Općine 

Vrpolje jednoglasno donosi 

 

 

O D L U K U 

o određivanju predstavnika Općine Vrpolje 

u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu  

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje određuje  ŽELJKA KUCJENIĆ,dipl.ing.polj., 

vijećnika Općinskog vijeća za predstavnika Općine Vrpolje u Povjerenstvo za dodjelu zakupa 

na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje. 

 

Članak 2. 

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

Brodsko-posavske županije“. 

 

 

TOČKA 5.  Prijedlog Odluke o raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za 

rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrpolje za 2014.g. 

 

 

Ankica Zmaić: U skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 

u Proračunu smo krajem prošle godine donijeli da se za 2014. godinu za ovo planira iznos od 

19.500,00 kuna što po vijećniku iznosi 1.500,00 kuna. Ova sredstva će se isplaćivati 

tromjesečno.  

 

 Obzirom nije bilo nikakvih pitanja, niti dopuna Općinsko vijeće Općine Vrpolje 

jednoglasno donosi 

 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju financijskih sredstava 



predviđenih za rad  političkih stranaka  

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrpolje za 2014. godinu 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje osiguralo je u Proračunu općine Vrpolje za 2014. 

godinu redovita financijska sredstva u iznosu od 19.500,00 kuna za rad, djelovanje i 

aktivnosti  političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrpolje, 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 u ovom sazivu ima 13 vijećnika, tako da za svakog 

vijećnika pripada iznos od 1.500,00 kuna, što je ukupno 19.500,00 kuna. 

 

Članak 5. 

 Političke stranke u Općinskom vijeću u mandatnom razdoblju od 2013. – 2017. godine 

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 seljačka stranka – HSS – 1 vijećnik 

 

Članak 6. 

 Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva 

osigurana u Proračunu Općine Vrpolje za 2014. godinu na način utvrđen u članku 3. i 5. ove 

Odluke u iznosima kako slijedi: 

1. HDZ  – 9 x1.500,00 = 13.500,00 kuna 

2. HDSSB - 2 x 1.500,00 =   3.000,00 kuna 

3. SDP - 1 x 1.500,00 =   1.500,00 kuna 

4. HSS - 1 x 1.500,00 =   1.500,00 kuna 

 

što ukupno iznosi 19.500,00 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 stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

 

 



TOČKA 6.  Prijedlog Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture u Općini  

Vrpolje za 2014. godinu, 

 

Ankica Zmaić: Ono što smo usvojili krajem prošle godine donošenjem Proračuna sada smo 

samo prenijeli u ovaj Program, a ujedno za sve piše iz čega se što i financira. 

 

Tomislav Šimundić: Da li ima kakvih pitanja? 

 

Zvonko Miskrić: Da li se ovdje radi o dokumentaciji za javnu rasvjetu u Čajkovcima ili o 

izgradnji javne rasvjete? 

 

Ankica Zmaić: Ovdje je u pitanju dokumentacija osim ako nešto novo ne iskrsne, pa rješimo 

financiranje i budemo u mogućnosti započeti građenje. 

 

 Pošto više nije bilo pitanja Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno donosi 

 

     P R O G R A M 

     gradnje objekata i uređaja komunalne 

        infrastrukture u Općini Vrpolje za 2014. godinu 

 

I  OPĆE ODREDBE 

      Članak 1. 

 Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 

te nabavka opreme na području općine Vrpolje za 2014. godinu, a odnosi se na: 

 

- javne površine 

- nerazvrstane ceste 

- groblja i krematorije 

- javnu rasvjetu 

- opskrbu pitkom vodom 

- odvodnju i pročišćavanje voda 

- toplovode  

 

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 – pješačkih staza u Vrpolju  

Ukupno: 1.600.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 1.600.000,00 kn osigurat će se i to :  

1.000.000,00 kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 

200.000,00 kuna iz Županijskog proračuna i 400.000,00 kn iz Općinskog proračuna 

(komunalni doprinos, komunalna naknada i zakup i prodaja državnog poljoprivrednog 

zemljišta) 

 

III GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA 

 



Članak 3. 

a) Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste u naselju Stari Perkovci – 

Hercegovačka ulica 

 

Ukupno: 40.000,00 kuna 

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

proračuna (komunalni doprinos i zakup i prodaja državnog poljoprivrednog 

zemljišta) 

 

 

IV GRAĐENJE GROBLJA  

Članak 4. 

 

a) Izgradnja parkirališta i pješačke staze na groblju u Starim Perkovcima   

Ukupno: 100.000,00 kn 

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

Općinskog proračuna (komunalni doprinos, komunalna naknada, koncesijska naknada , 

grobno mjesto i grobna naknada). 

 

V JAVNA RASVJETA 

Članak 5. 

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

Ukupno: 150.000,00 kuna   

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna  osigurat će se i to: 

75.000,00 kuna iz Županijskog proračuna i 75.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

(zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta) 

 

 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 iz Općinskog 

proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta) 

 

 c) Nastavak izrade projektne dokumentacije za javnu rasvjetu u Čajkovcima. 

 Ukupno: 20.000,00 kuna 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 35.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta). 

  

VI OPSKRBA PITKOM VODOM – GRAĐENJE VODOVODNOG SUSTAVA 

 

Članak 6. 

a) Izgradnja regionalnog vodovoda – Cjevovod kroz Čajkovce 

 

Ukupno: 200.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 200.000,00 kuna osigurat će se i to: 75.000,00 

kuna iz Županijskog proračuna i 125.000,00 kuna iz Općinskog proračuna (zakup i 

prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta) 

 

VII GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE  

 OTPADNIH VODA – KANALIZACIJA I GRAĐENJE VODOOPSKRBE 

    



Članak 7. 

a) Nastavak izgradnje odvodnje – kanalizacije na području cijele Općine Vrpolje 

Ukupno: 100.000,00 kuna 

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

Općinskog proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta) 

 

VIII TOPLOVODI – GRAĐENJE TOPLIFIKACIJE 

 

Članak 8. 

a) Izrada projektne dokumentacije za izgradnju toplovoda – toplifikacije Vrpolja 

 

Ukupno: 235.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 235.000,00 kuna osigurat će se i to: 

130.000,00 kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i 105.000,00 

kuna iz Općinskog proračuna (komunalni doprinos i prihod od prodaje 

građevinskog zemljišta) 

 

 

Članak 9.  

 

 Sredstva iz točke 2,3,4,5,6,7 i 8 ovog Programa raspoređuju se i troše za pojedine 

namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda. 

 

Članak 10. 

Ovaj Program primjenjuje se sa 1.01.2014. godine i biti će objavljen u « Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije» .  

 

 

 

TOČKA 7.  Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  

Općine Vrpolje za 2014.g., 
 

Ankica Zmaić: I ovdje je samo kratko opisano ono što smo planirali u Proračunu, te je ovdje 

preneseno.  

 

Željko Vuković: Jel plaćamo mi održavanje groblja u Strizivojni? 

 

Ankica Zmaić: Ne. Za groblje u Strizivojni od prošle godine ne plaćamo. Ovaj iznos se 

odnosi na groblje u Čajkovcima i Starim Perkovcima.  

 

Tomislav Šimundić: Kad smo već kod groblja, obećano mi je da ćemo idući mjesec održati 

sastanak sa Strizivojnom vezano za groblje.  

 

Josip Čivić: Jel postoji ikakva mogućnost da se napravi novo groblje u Vrpolju? 

 

Ankica Zmaić: Starosjedioci Vrpolja su strogo protiv toga i što vrijeme odmiče to je sve teže 

napraviti. Voljeli bismo i to napokon riješiti i voditi sve po Zakonu kao u Čajkovcima i 

Starim Perkovcima.  

 



Josip Čivić: Mi smo drugačije Vijeće od onoga prije pa mislim da bi trebali razmišljati i o 

novom groblju. 

 

 Obzirom više nije bilo pitanja, niti prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje 

jednoglasno donosi 

 
P R O G R A M 

održavanja komunalne infrastrukture 

na području općine Vrpolje za 2014. godinu 

 

Članak 1. 

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2014. 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 2014. 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 25.000,00 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 30.000,00 kuna, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa. 

 

3. Održavanje javnih površina 



- nabavka i popravak klupa za parkove 

- nabavka žardinjera za cvijeće u parkovima 

- nabavka kanti za otpatke 

- nabavka i postavljanje prometnih i turističkih znakova i ostale signalizacije 

- uređenje javnih površina – uklanjanje drveća, grmlja, nasipanje zemljom 

- sanacija pješačkih staza 

 

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 100.000,00 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 50.000,00 kuna, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade, grobne naknade, grobnog mjesta i koncesijske naknade. 

 

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

na području općine Vrpolje – 30.000,00 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 

320.000,00 kuna, a financirat će se iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa i zakupa i prodaje 

državnog poljoprivrednog zemljišta. 

 

     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, 

komunalnog doprinosa, grobne naknade, grobnog mjesta, prihoda od korištenja, zakupa i prodaje 

državnog poljoprivrednog zemljišta i koncesijske naknade.  

 

     Članak 6. 

Ovaj Program  primjenjuje se sa 1. siječnja 2014. godine i objavit će se u « Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije «. 

 

 

TOČKA 8. Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području 

Općine Vrpolje za 2014.g., 

 

Ankica Zmaić: Na osnovu Proračuna a u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi napravljen je 

ovaj Program. Za studente i novorođenčad  nas Zakon ne obavezuje, ali mi to već godinama 

predviđamo u Proračunu i isplaćujemo našim mještanima. Od sada samo redoviti studenti koji 

upisuju godinu za godinom imaju pravu na ovu jednokratnu pomoć.  

 

 Pošto nije bilo nikakvih pitanja, niti prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje 

jednoglasno donosi 



 

P R O G R A M 

socijalne skrbi  

na području Općine Vrpolje za 

2014. 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 117. 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 2014. godinu izdvojeno 

194.050,00 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 30.000,00 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 2.000,00 kuna, a osigurano je 5.000,00 kuna. 

 

3. Jednokratna novčana pomoć studentima 

 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2014. 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 za redovne studente – prva godina, redovni studenti koji su upisali višu 

akademsku godinu u odnosu na prošlu (od druge godine studiranja pa nadalje) odnosno ponavljači i 

oni studenti koji nisu upisivali redovito godinu za godinom nemaju pravo na ovu pomoć. 

 

4. 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 35.000,00 kuna osigurano 

je u Proračunu za 2014. godinu. 

 

5. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu 

 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2014. godinu osigurana su sredstva za poklon pakete za djecu 

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

Svetog Nikole. 

 

6. 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 2.000,00 kuna, a osigurano je 

2.000,00 kuna. 

 

7. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija 

 

Financijska potpora za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu Općine Vrpolje za 

2013. godinu u skladu sa mogućnostima općine, putem transfera ili drugog oblika (reprezentacije i sl.) 

osigurana su sredstva za rad Udruga: 

 

a) Crveni križ           12.000,00 kn 

b) Udruga slijepih 1.000,00 kn 

 

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

propisa. 

 

8. 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 56.050,00 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 2014. godine i objavit će se na Oglasnoj ploči 

Općine Vrpolje i na Internet stranicama Općine Vrpolje. 

 

 

 

TOČKA 9. Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 

koje  se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje u 2014. godini, 

 

Ankica Zmaić: U skladu sa gore navedenim Zakonom, te Proračunom Općine sastavljen je 

ovaj Program, a koji će se izvršavati po punjenju Proračuna.  

 

Pero Pepić: Jučer sam baš popunjavao izvješće za VZO pa sam zamijetio da je na račun VZO 

uplaćeno samo 91.500,00 kuna, a ne kako ovdje piše 110.000,00 kuna. Zar ne bi to sve trebalo 

biti uplaćeno na račun VZO? 

 

Ankica Zmaić: Nije bilo sve isplaćeno u novcima. Tu idu i donacije koje su dane u trgovini 

Boso i druge, a 5% za prošlu godinu bi iznosio oko 80.000,00 kuna.  

 



Zvonko Miskrić:  Zašto nogometni klub iz Čajkovaca treba dobiti manje od druga 2 

nogometna kluba? 

 

Tomislav Šimundić: Tako smo se dogovorili na sjednici svih predstavnika sportskih udruga 

prošli četvrtak. 

 

Željko Lukačević: To je samo simbolično i kozmetički manje, jer su oni u biti dobili najviše 

novaca od nogometnih klubova, jer imaju po zadnjim informacijama iz Saveza oko 40 

registriranih igrača dok druga 2 kluba imaju oko 90 što znači da imaju prilično manje 

troškova pri članarini i registraciji igrača, a ujedno jer se natječu u nižem rangu imaju manje 

troškova i za organizaciju i odigravanje domaćih utakmica, jer u 3. ligi imaju manji broj 

utakmica za odigrati. Također oni imaju samo seniore dok druga 2 kluba imaju još i juniore i 

pionire što im dodatno povećava troškove natjecanja. Ovaj iznos je poticaj da se što prije 

vrate u rang gdje su i ostala 2 kluba. 

 

Zvonko Miskrić: Malo mi je čudno da Kudovi imaju 45.000,00 kuna, a sve ostale udruge 

samo 38.000,00 kuna.  

 

Ankica Zmaić: Smatramo da su ti iznosi dostatni potrebama i kud-ova i ostalih udruga. Kad 

im je nužno nešto više pomogne im se. Što se tiče kud-ova sva 3 su sada jako aktivna i oni taj 

iznos novaca većinom potroše na 2-3 putovanja za svaki kud.  

 

Željka Orešković: Ja sam uvijek mislila da se za kud-ove daje malo novaca, ali kad sam 

vidjela koliko koštaju prijevozi koje Općina plaća znam da to nije tako.  

 

Pošto više nije bilo pitanja Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno donosi 

 

 

     P R O G R A M 

        javnih potreba u području društvenih djelatnosti 

 za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2014. godinu 

 

I  KULTURA 

 

      Članak 1. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2014. 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 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 45.000,00 kuna 

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

aktivnostima ovih društava, a odobravaju se na temelju zamolbe korisnika. 

 



II ŠPORT 

      Članak 2. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2014. godinu za potrebe športa i 

rekreacije140.000,00 kuna kako slijedi: 

 

 a) RK Vrpolje    -  40.000,00 kuna 

 b) Tea kwon do klub Vrpolje  -  14.000,00 kuna 

 c) NK  «Sloga» Vrpolje  -  29.000,00 kuna 

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

 e) NK «Perkovci»St. Perkovci -  29.000,00 kuna 

   

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

aktivnostima klubova, a odobravaju se na temelju zamolbe korisnika. 

 

III PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ 

 

      Članak 3. 

a) Predškolski odgoj – vrtić i mala škola 

Općina Vrpolje osigurala je u Proračun za 2014. godinu za potrebe rada dječjeg vrtića 

150.000,00 kuna vrtiću koji bude obavljao usluge . 

 

Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu za prvih šest mjeseci 2014. godinu za potrebe 

predškolskog odgoja – male škole 52.200,00 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 2014. 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 2014. 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 2014. godinu 110.000,00 kn za Vatrogasnu 

zajednicu općine Vrpolje (VZO) i DVD na području općine za vatrogasnu djelatnost. 

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

korisnika. 

 



VI OSTALE UDRUGE 

Članak 6. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2014. godinu 35.000,00 kuna za potrebe 

ostalih udruga (braniteljske udruge, udruga umirovljenika, lovne udruge, konjogojske udruge, 

ribičke udruge i sve druge udruge). 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2014. godinu 10.000,00 kuna za potrebe 

LAG – a „Slavonska ravnica“. 

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

korisnika, a odobravaju se na temelju zamolbe. 

 

 

VII OSTALE ODREDBE 

Članak 7. 

 Ukupna potrebna sredstva  za realizaciju Programa javnih potreba na području 

društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2014. 

godinu iznose 612.200,00 kuna, a mogu biti putem dotacija na žiro račun ili podizanjem 

reprezentacije odnosno potrošnog materijala, te usluge prijevoza. 

 

Članak 8. 

 Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Načelnice Općine Vrpolje, a primjenjivat 

će se u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. 

 

Članak 9. 

 Ovaj Program primjenjuje se sa 1.siječnja 2014. godine i objavit će se na oglasnoj 

ploči Općine Vrpolje i Internet stranicama Općine Vrpolje. 

 

 

TOČKA 10. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine  

Vrpolje, 
 

Ankica Zmaić: Što se tiče vrtića najpovoljnija ponuda za nas je vrtić Zvrk iz Đakova. U 

proračunu smo predvidjeli za rad vrtića 150.000,00 kuna i dok ne zažive potpomognuta 

područja nećemo sami voditi rad vrtića. Gospođa Miler dolazi svakodnevno u Općinu i vrtić i 

dogovaramo posljednje pojedinosti. Za početak će krenuti jedna grupa do 30 djece, što će nas 

mjesečno koštati oko 15.000,00 kuna. U idući utorak će se ovdje održati sastanak s 

roditeljima. Za početak će koštati 550,00 kuna za djecu s područja naše Općine, a 800,00 s 

područja drugih Općina, dok se ne sklopi nekakav dogovor. Za ovo vrtić mora imati 2 stručna 

djelatnika, te jednu čistačicu, a ta će osoba morati i dijeliti hranu nakon što prođe obuku za to. 

Oko 17.2. bi trebao započeti raditi. Za jaslice trenutno nema dovoljno djece, pa to sada neće 

početi s radom. Rekla sam im da ta čistačica obavezno mora biti iz Vrpolja, a po mogućnosti i 

te tete. Mala škola u Vrpolju je dogovorena do 30.06. a za dalje ćemo vidjeti što ćemo. 

30.12.2013. na naš žiroračun je doznačeno oko 282.000,00 kuna na ime pomoći za štetu 

nastalu pri elementarnoj nepogodi. U BPŽ pomoć su dobile samo 3 općine. Trenutno radimo 

plan nabave, plan koncesija, vršimo ažuriranje podataka i pripremu za ispis komunalne 

naknade. Crkva u Čajkovcima je skoro gotova. Još je potrebno samo bojanje riješiti. Igralište 

u Čajkovcima još nismo preuzeli, jer nismo zadovoljni sa asfaltom, te čekamo da se izvrše 

obećani radovi na asfaltu. Zatim stigla je Suglasnost Ministarstva poljoprivrede za Zakup u 

Čajkovcima iz 2011. godine. Neki dan sam bila na sastanku u Vodovodu u Sl. Brodu vezano 

za kanalizaciju. Naime još 2011. smo podnijeli aplikaciju za dovršetak izgradnje kanalizacije i 



sada smo planirani sa 24.000.000,00 kuna za dovršetak u Vrpolju, Čajkovcima i Perkovcima 

kao i prečistač. Radovi započinju tijekom ove godine i trajati će oko 30 mjeseci.  

 

  

TOČKA 11. R a z l i č i t o. 

 

Tomislav Šimundić: Otvaram raspravu. 

 

Željko Vuković: Jel policija stiže u zgradu Općine? 

 

Ankica Zmaić: Za sada ne. Pokrenut je nekakav pilot projekt u kojem se više policajaca  

šalje na teren a manje bi ih bilo raspoređeno u uredima. Poslije 15h uredi u Vrpolju ne bi 

trebali raditi. Što se tiče dogradnje vidjet ćemo još u veljači.  

 

Željko Vuković: Treba pismeno tražiti očitovanje ispred Vijeća od APP-a.  

Što je sa stazama? 

 

Ankica Zmaić: Nastavak izgradnje staza će krenuti kad se odobre sredstva što očekujemo da 

bi moglo biti otprilike u travnju. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Šimundić sjednicu je zaključio u 20:45.  

 

 

 

Zapisničar:      Predsjednik Općinskog vijeća: 

       Željko Lukačević               Tomislav  Šimundić 


