
Z A P I S N I K 

 

 O radu 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 29. ožujka 2010. 

godine s početkom rada u 20,00 sati u prostorijama Općinske uprave. 

 

 Sjednici nazočni: Ivan Pralas, Zlatka Hrastović, Tomislav Šimundić, Terezija 

Sočković, Martina Marić, Željka Vuković, Jelena Turčić, Dražen Maršić, Pero Pepić, Joža 

Biščanić, Drago Marić, Zdravko Karalić, Željko Kucjenić 

  

 Sjednici nisu nazočni: Damir Funarić, Terezija Bogdanović 

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

načelnice 

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ivan Pralas i nakon 

ustanovljenog kvoruma pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 7. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

 2. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izviješća o radu Općinskog   

     načelnika Općine Vrpolje za razdoblje lipanj – prosinac 2009.g.,  

 3. Prijedlog Odluke o izvršenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Vrpolje 

     za razdoblje od 1. 01. 2009. – 31. 12. 2009.g. , 

 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Komisije o popisu imovine Općine   

     Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2009.g., 

 5. Prijedlog Programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na    

     području općine Vrpolje za 2010.g., 

 6. Informacije o provedenim aktivnostima na području općine Vrpolje, 

 7. R a z l i č i t o. 

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 7. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 7. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 7. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 

 

TOČKA 2. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izviješća o radu Općinskog 

   načelnika Općine Vrpolje za razdoblje lipanj – prosinac 2009.g. 

 

 Ivan Pralas: U materijalima ste dobili Izviješće o radu Općinskog načelnika pa molim 

načelnicu za objašnjenje. 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili na uvid Izviješće o radu Općinske načelnice 

za razdoblje od lipnja do prosinca 2009. godine pa se možete uključiti u raspravu po Izvješću. 

U  ovom Izvješću pokušala sam sve navesti što je napravljeno u mom šestomjesečnom radu i 

smatram da sam sve uobzirila i prezentirala, te se nadam da ste to pročitali i razmotrili pa evo  

ukoliko ima netko nekakvih upita ja ću obrazložiti i pojasniti. Nastojala sam sve zakonske i 



statutarne obveze obavljati zakonski i odgovorno kroz aktivnosti i rad kroz navedeno 

razdoblje za rješavanje pitanja u području gospodarstva, društvenih djelatnosti, komunalne 

infrastrukture, financija i drugih segmenata za funkcioniranje naše Općine. 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga po ovoj točki jednoglasno je donesen slijedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izviješća o radu 

Općinskog načelnika za razdoblje  

lipanj – prosinac 2009. godine 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine 

Vrpolje za razdoblje od lipnja do prosinca 2009. godine.  

 

 

Članak 2. 

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

 

TOČKA 3. Prijedlog Odluke o izvršenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine 

Vrpolje za razdoblje od 1. 01. 2009. – 31. 12. 2009.g. 

 

 Ivan Pralas: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o izvršenju 

Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od 1. 01. 2009. – 31. 12. 2009.g. 

 Ankica Zmaić: Prije nego krenem na obrazloženje Godišnjeg obračuna želim se 

zahvaliti svim vijećnicima što ste jednoglasno prihvatili i usvojili moje Izvješće što znači da 

uvažavate moj rad i nadam se da ću i ubuduće opravdati svoju funkciju kroz izvršavanje 

zakonskih obveza i napretka za bolje sutra u Općini Vrpolje. 

 Što se tiče Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja – 31. 

prosinca 2009. godine, Proračun Općine Vrpolje za 2009. godinu planiran je u iznosu 

5.784.400 kuna. Prihodi Proračuna ostvareni su u iznosu od 5.511.206 kuna, odnosno 

ostvarenje je 96% od planiranog. 

 Nenaplaćena potraživanja na dan 31. 12. 2009. godine iznose 720.529,67 kuna, a 

odnose se na potraživanja od zakupa poljoprivrednog zemljišta, komunalnu naknadu, 

potraživanja za poreze, komunalni doprinos itd. Oni koji su zatražili spiskove za komunalnu 

naknadu vidjeli su da ima dužnika i morati će se ići na utuživanje istih. Ukoliko ima nekih 

pitanja oko tabelarnog prikaza po kontima i pozicijama izvolite pitati pa ću pojasniti.  

 Dražen Maršić: Da li se nešto promijenilo oko laćanja dugova u ova tri mjeseca? 

 Ankica Zmaić: Plaćana je komunalna naknada, porez na tvrtku. Što se tiče poreza 

koji su dati poreznoj upravi za naplaćivanje općina je slala opomene, ali utuživanje ne može 

izvršiti, oni to znaju i tako se i odnose prema tome. Neki dan sam na sastanku u Brodu dala 

prijedlog da se organizira sastanak sa poreznom upravom zbog naplate tih poreza, a 

organizirat ću sastanak iza Uskrsa sa načelnicima koji žele da naplate svoja potraživanja. 

 

Obzirom da po ovoj točki više nije bilo rasprave, Općinsko vijeće općine Vrpolje sa 

jednoglasno je donijelo slijedeći 

GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE VRPOLJE 

za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca  2009. godine 

 

OPĆI DIO 



 

                                                                      I 

 Proračun Općine Vrpolje za 2009. godinu planiran je u iznosu 5.784.400 kn.  

 Prihodi Proračuna općine Vrpolje u razdoblju od 01. 01. – 31.12.2009. ostvareni 

su u iznosu  od 5.511.206 kn. 

      II 

 Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili su 

5.538.907 kuna. 

 

      III 

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

daje manjak prihoda i primitaka. 

 

 Ostvareni prihodi i primici   5.511.206 kn 

 Izvršeni rashodi i izdaci   5.538.907 kn 

 Manjak prihoda i primitaka                                27.701  kn 

 

      IV 

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

574.517,23 kn, a na dan 31.12. 2009. godine iznosilo je 628.209,55 kn . 

 

      V 

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

 

      VI 

 Nenaplaćena potraživanja na dan 31.prosinca 2009. godine iznose 720.529,67 kn, a 

odnose se na  

   

            - potraživanje  od zakupa i iznajmljiv.imovine                          45.298,07 

 - potraživanja za poreze,        233.625,90 

 - potraživanja za koncesije za obavljanje komunalne djel.         

 - potraživanja od zakupa  poljoprivrednog zemljišta      17.141,59 

 - potraživanja za komunalni doprinos                                        70.083,68 

 - potraživanja za komunalnu naknadu                                      285.610,08 

 

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

            - potraživanja za distrib.razliku                                                 7.244,75  

            - potraživanja za više pl. obveze                                            158,87            

            __________________________________________________________ 

                                                                                                           720.529,67           

    

 

      VII 

 Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.  prosinca 2009.godine u iznosu od 

1.662.036,44 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 31. 

prosinca 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  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Komisije o popisu imovine Općine 

   Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2009.g. 

 

 Ivan Pralas: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o usvajanju 

Izvješća Komisije o popisu imovine Općine Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2009.g. 

 Ankica Zmaić: Inventura je obavljena i svatko tko želi može je pogledati u Općini, a 

pred Vama je Odluka koju trebamo donijeti pa izvolite postaviti pitanje ukoliko netko ima. 

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

je donijelo slijedeću 

 

O D L U K U 

o usvajanju Izviješća Komisije o popisu 

imovine općine Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2009. godine 

 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Izviješće Komisije o izvršenom popisu imovine 

u vlasništvu općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2009. godine. 

 

 

Članak 2. 

 Komisija je izvršila popis imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i 

obveza općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2009. godine, te sastavila Izviješće, odnosno 

zapisnik o izvršenom popisu imovine koja je iskazana u inventurnim popisnim listama, stanje 

blagajne u blagajničkom izvještaju i žiro računa na dan 31. 12. 2009. godine. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA  5.  Prijedlog Programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na 

     području općine Vrpolje za 2010.g. 

 

 Ivan Pralas: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Programa mjera za 

zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na području općine Vrpolje za 2010.g. 

 Ankica Zmaić: Općina je dužna donijeti ovaj Program jer se na našoj općini provodi 

deratizacija i zbog sanitarne inspekcije moramo ga donijeti na osnovu Zakona o zaštiti 

pučanstva zaraznih bolesti. 

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

je donijelo slijedeći 

PROGRAM MJERA  



za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti  

na području općine Vrpolje u 2010. godini  

 

Članak 1. 

 U cilju osiguranja zdravlja pučanstva , te uklanjanje uzročnika zaraznih bolesti i izvora 

oboljenje od zaraznih bolesti , smanjenja mogućnosti prenošenja oboljenja te unapređivanje 

higijenskih uvjeta života pučanstva , donosi se ovaj Program mjera za zaštitu pučanstva od 

zaraznih bolesti na području općine Vrpolje u 2010. godini (u daljnjem tekstu : Program). 

 

Članak 2. 

 Ovim Programom podrazumijeva se provođenje obvezne preventive deratizacije , 

izvršitelji programa , sredstva , rokovi , načini plaćanja i provedba programa. 

 

Članak 3.  

IZVRŠITELJI PROGRAMA 

 

 Obvezna preventivna deratizacija na području općine Vrpolje mogu obavljati samo 

fizičke ili pravne osobe koje udovoljavaju zakonom propisane uvjete. 

 Izvršitelji obvezne preventivne deratizacije biraju se temeljem ponude. 

 

Članak 4. 

 

SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA 

 

 Troškove provođenja obvezne preventivne deratizacije u poduzećima (tvrtkama) , i 

ustanovama, obiteljskim kućama i stanovima u privatnom vlasništvu plaćaju sami korisnici, 

odnosno domaćinstva . 

 Troškove provođenja obvezne preventivne zaštite u vlasništvu Općine Vrpolje, na 

javnim površinama , parkovima i napuštenim kućama podmiruje se iz Općinskog proračuna. 

 Sredstva za provođenje obvezne preventivne deratizacije osigurana u Proračunu 

općine Vrpolje iznose 5.000,00 kuna. 

 

Članak 5.  

ROKOVI  PROVOĐENJA 

 

 Obvezna preventivna deratizacija provodi se u akciji od dva puta godišnje proljetna i 

jesenska.  

 

Članak 6.  

NAČIN PLAĆANJA 

 

 Troškovi provođenja obvezne preventivne deratizacije isplatit će se izvršitelju po 

završetku proljetnog, odnosno jesenskog  tretmana , te dostave podataka o broju kojima je 

obavljen tretman. 

 

Članak 7. 

 

PROVEDBA PROGRAMA 

 



 Prije početka provedbe mjera obvezne preventivne deratizacije izabrani izvršitelj 

dužan je izraditi Operativni plan provedbe Programa .  

 

 Operativni plan mora sadržavati: 

 - opis mjere koja se provodi 

 - popis ulica , objekata ili prostora na kojima se mjera provodi 

 - okvirno vrijeme početka i završetka poduzetih mjera 

 - način izvješćivanja mještana 

 - broj djelatnika 

 - sredstva i opremu koja će se koristiti 

 Izvršitelj je dužan na vrijeme , najmanje 48 sati prije početka provedbe obavijestiti 

javnost o vremenu, mjestu i načinu provođenja obvezne preventivne deratizacije. 

 Izvršitelj je obvezan neposredno nakon obavljene deratizacije sačiniti izvješće o 

provedenoj mjeri s podacima o datumu i mjestu provedbe, te domaćinstvima u kojima mjera 

nije provedena . 

 Pod dostavljenom izvješću Općina Vrpolje obići će domaćinstva u kojima mjera nije 

provedena , te ih izvijestiti da su dužni omogućiti provođenje iste , u suprotnom kaznit će se 

novčanom kaznom u skladu sa Zakonom . 

 

Članak 8.  

NADZOR 

 Stručni nadzor nad provođenjem obvezne preventivne deratizacije kao i kontrolu 

učinkovitosti provođenja provodi Sanitarna inspekcija Brodsko-posavske županije ili Zavod 

za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije . 

 

Članak 9.  

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

 

TOČKA 6. Informacije o provedenim aktivnostima na području Općine Vrpolje 

 

 Ivan Pralas je dao riječ Ankici Zmaić da informira nazočne o provedenim i 

planiranim aktivnostima u Općini Vrpolje. 

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

na području općine Vrpolje kako slijedi: 

 - održan je sastanak u Strizivojni u utorak u 19,00 sati. Od zadnjeg sastanka imali su 

rok za sazivanje od 15 dana što nisu učinili i opet nakon mog dopisa sazvali su sastanak i 

dogovoreno je da se poštuje Zakon o komunalnom gospodarstvu i Zakon o grobljima, a 

predsjednik uprave groblja bi trebao biti nezavisni predstavnik a to je Runolist i zato molim 

predstavnike Uprave groblja da se drže donesenih zaključaka na zajedničkom sastanku sa 

vijećnicima iz Vrpolja.  

 Željko Vuković: Kako stoji u zapisniku dali oni ostaju na dva ili tri člana? Da li 

možemo mi dobiti sve što je Općina uložila za sve godine napismeno da imamo za sjednicu 

Uprave. 

 Ankica Zmaić: Može mi ćemo sve napisati kroz analitičke kartice u uloženim 

sredstvima za unazad 4 godine. Nadalje bilo je riječi o Perkovačkoj ulici, a njima je to 

gospodarska zona. Javna rasvjeta Perkovačke ulice je na k.o. Strizivojni, ali smo je mi platili 

još 2001. godine. Nama nije u interesu izmiještanje javne rasvjete, oni su izradili 

dokumentaciju, a sad traže da mi izvršimo izmiještanje. Također mi Perkovačku ulicu nismo 

stavili u građevinsku zonu jer bi imali obvezu na svu infrastrukturu a imamo saznanja da se 



mještani iseljavaju iz te ulice. Cesta u tom dijelu je isto u k.o. Strizivojna i nemamo gdje novu 

cestu formirati. 

 - održan sastanak Policije iz Vrpolja zbog uspostavljanja bolje suradnje i predložili 

smo članove Vijeća za prevenciju, pa ćemo vidjeti kako će to funkcionirati. Krajem prošle 

godine isto vijeće osnovali su Nova Gradiška i grad Sl.Brod 

 -  bila je Skupština Sušionice, vjerojatno ste čuli d je u fazi rješavanje, ali to je na 

Vladi i Fondu za privatizaciju. Odobreno im je šest plaća od Fonda za privatizaciiju. Najgori 

oblik je stečaj, jer stečaji ne traju kratko već godinama s tim postupkom bi Sušionica ostala 

prazna, ostali bi goli zidovi. Ako su se mogle riješiti neke druge tvrtke bilo bi dobro da se 

riješi i Sušionica. 

 - održana je Skupština društva «Vodovoda» Sl. Brod i raspravljano je o udjelima u 

Vodovodu. Vi znate da veliki dio kanalizacije financiraju Hrvatske vode pa se time treba 

povećati temeljni udio Općine Vrpolje u Vodovodu d.o.o. Sl. Brod Bilo je primjedbi na 

vodocrpilište u Sikirevcima i oni planiraju riješiti jedan dio spoja prema Vrpolju kako bi došlo 

do spajanja Vrpolja, Čajkovaca i St.Perkovaca, pa čak i Đakova. Pisala sam dopis 

Đakovačkom vodovodu iz kojeg zdenca vrpoljčani piju vodu na što su oni odgovorili malo iz 

vrpoljačkog malo iz đakovačkog. Politika Hrvatskih voda je ukoliko pripadamo Brodsko-

posavskoj županiji trebamo pripadati i brodskom vodovodu. 

 - Unazad dva – tri tjedna članovi Vijeća iz saziva 2001- 2005. godine su bili pozivani 

u krim. policiju zbog prodaje udjela Slavonijatransa. Oni su već bili pozivani 2004. godine ali 

su se papiri zagubili u Policiji u Slav. Brodu  pa smo sada ponovno dostavljali svu 

dokumentaciju. Pitali si ih iz kojeg razloga nismo prodali udio putem natječaja, ali ja sam 

dokazala dokumentacijom da su i druge Općine na ovakav način prodale svoj udio, te da je 

Općina Vrpolje bila jedna od zadnjih Općina koja je svoj udio prodala putem ponude. 

 - u Narodnim novinama poslana obavijest odnosno objavljen natječaj za dimnjačarske 

poslove, međutim nitko se nije javio do sada za tender dokumentaciju 

 - Objavljena je javna nabava za izgradnju javne rasvjete u naselju stari Perkovci za 

koju će biti javno otvaranje ponuda 20. 04. 2010.g. u 14,00 sati u Velikoj vijećnici 

 - Pripremamo dokumentaciju za objavu javne nabave za Mrtvačnicu u Starim 

Perkovcima 

 - podnijela sam zahtjev za građevinsku dozvolu za II fazu kanalizacije u Vrpolju – 

crpne stanice i tlačni cjevovod 

 - po pitanju Izmjena i dopuna PPUO Vrpolje sve institucije su se pozitivno očitovale te 

još čekamo Suglasnost župana BPŽ kako bi išli na usvajanje na Vijeću 

 - prema Ministarstvu uprave RH poslali smo podatke vezane za Općinu Vrpolje za 

swgmente iz gospodarstva, kulture, svih institucija u Vrpolju, cestovnu i željezničku 

povezanost i geografski položaj, opće podatke o stanovništvu i drugo 

 - zacijevili smo dio kanala u Wolfartovoj ulici i još treba urediti 

 Dražen Maršić: Da li znamo kada će gospoda koja rade kanalizaciju početi ponovno 

sa radovima i sanirati sve što su oštetili. 

 Ankica Zmaić: Oni trebaju odraditi još 50% posla i sanirati sve što su oštetili 

 Dražen Maršić: Po kojem su pravilu oni dobili izradu kanalizacije 

 Ankica Zmaić: Bilo je 8 ponuda , a najpovoljniji je bio Kerakamex, a javnu nabavu 

provodili su Vodovod d.o.o. Sl. Brod 

 Željko Vuković: Zanima me što je sa srednjom školom? 

 Ankica Zmaić: Bilo je u Posavskoj Hrvatskoj članak vezano za srednje škole gdje je 

navedeno da bi škola bila u Slavonskom Šamcu, međutim ja sam reagirala i radimo na tome 

da to bude Vrpolje, što je i opravdano. 

 Željko Vuković: Da li je moguće odraditi da hitna bude i nedjeljom 



 Terezija Sočković: Zahtjev je poslan da bi bilo 24 sata ali još uvijek nije ništa 

riješeno. 

 Željko Vuković: Zadnja kiša je napravila problem jer nije nastavljeno muljenje, i još 

pitanje da li je u Perkovcima sakupljana pomoć, i dali će se naplaćivati terase obzirom da ide 

ljeto? 

 Ankica Zmaić: U Perkovcima je sakupljena pomoć, sastanak će se organizirati pa će 

se vidjeti koliko je prikupljeno, što se tiče terasa imamo dužnika, slali smo opomene i sada će 

tražiti Rješenja pa će morati platiti da bi dobili suglasnost za ljetne terase 

 Joža Biščanić: Da li slavimo Dan općine? 

 Ankica Zmaić: Slavimo naravno, evo organizirajte se i osmislite kako organizirati 

 Drago Marić: Što će biti sa spomenikom 

 Ankica Zmaić: Bit će riješeno ispred Doma zdravlja i građevinska nam ne treba za to, 

uglavnom aktivnosti se provode 

 Zlatka Hrastović: U parku treba srušiti jedan bor i žalosnu vrbu 

 Željko Vuković: Trebalo bi urediti ovaj spomenik postojeći da ne stoji kao ruglo. 

 Tomislav Šimundić: Vezano za parkiralište na igralištu trebalo bi bar javiti Općini 

kad se radi jer su role ogromne sa njima se uopće ne može vladati i previsoko su stavljene 

 Ankica Zmaić: Parkiralište je rađeno bez znanja Općine. 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ivan 

Pralas zaključio je sjednicu u 22,35 sati. 

 

      Zapisničar:     Predsjednik Općinskog vijeća: 

    Nada Funarić            Ivan Pralas 


