
Z A P I S N I K 

 O radu 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 7. siječnja  2016. godine s 

početkom rada u 20,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice. 

 Sjednici nazočni:  Tomislav Gregurić, Željko Kucjenić, Željka Orešković, 

 Željko Mandarić, Tomislav Šimundić, Berta Abramović, Zvonko Miskrić i Željko Vuković, Pero 

Pepić, Josip Čivić 

 Sjednici nisu nazočni: Damir Funarić, Marko Marić i Davor Mikić. 

 Ostali nazočni: Ankica Zmaić  

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić, utvrđuje 

kvorum, pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći izmijenjeni dnevni red obzirom da su na sjednici 

nazočni gosp. Slavko Lukač i gđa. Ankica Lukač o čijim zamolbama Općinsko vijeće treba raspravljati 

odnosno donijeti Zaključke. Predlažem da prvo saslušamo prethodno navedene prisutne stranke i 

raspravljamo o točkama 13. i 14. a zatim nastavljamo redom Dnevnog reda.  

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo slijedeći 

D N E V N I  R E D : 

 

1. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja dopisa gosp. Slavka Lukača iz Vrpolja, 

2. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja dopisa Zaklade djelo ljubavi Vrpolje 

3. Usvajanje Zapisnika o radu  23. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 

4. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova 

održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje, 

5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za rad političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrpolje za 2016.godinu, 

6. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vrpolje za 

2016. godinu, 

7.Prijedlog Programa korištenja prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada na području Općine Vrpolje za 2016.godinu, 

8. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu, 

9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje 

za 2016.godinu, 

10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 

2016.godinu, 

11. Prijedlog Programa socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2016.godinu, 

12. Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva 

osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2016.godinu, 

13. Prijedlog Programa kapitalnih i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini u vlasništvu 

Općine Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovini neprofitnih organizacija na području Općine 

Vrpolje za 2016.godinu, 

14. Prijedlog Programa financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite 



iz Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu, 

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

16. R a z l i č i t o.   

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.  

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić  dao riječ gosp. Slavku Lukač. 

              Slavko Lukač: Mi ovdje živimo 31. godinu i građevinsku dozvolu smo uredno dobili ali put koji 

je naveden u dopisu nikada nije riješen. Inzistirali smo više puta u pismenoj formi ali nismo nikada 

dobili odgovor. Puno puta sam imao usmene razgovore sa načelnicom i prije par godina je 

napravljena drenaža kad je bila elementarna nepogoda, ali na tome je stalo a to nije bilo dovoljno. 

Obzirom da nisam dobivao odgovore na svoje dopise smatram da je to degradacija stoga sam sada 

došao na ovo Vijeće, to je što se tiče puta. Što se tiče Spomen obilježja kako je navedeno u dopisu 

molimo postavljanje Spomen obilježja za 6  ubijenih osoba iz Vrpolja. To je bilo 16. travnja a moram 

napomenuti da sam i u kontaktima  sa članovima obitelji ubijenih tako da znam o kome se radi pa bi 

htjeli i postaviti Spomen obilježje iz tog razloga. Tražim da nam Vijeće odredi lokaciju za spomen 

obilježje. 

TOČKA  1. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja dopisa gosp. Slavka Lukača iz Vrpolja 

 Tomislav Šimundić: Evo još jednom ću pročitati dopis koji ste dobili u materijalima pa ćemo 

prijeći na raspravu. 

 Ankica Zmaić: Pozdravljam nazočne članove Općinskog vijeća i Vas nazočne gosp. Lukač i gđo. 

Lukač. Stoji da smo izradili drenažu odnosno odvodnju oko Vaše kuće  kao što ste spomenuli, ali 

moram napomenuti da susjedi nisu dozvolili ni da se drenaža uopće završi. Što se tiče vašeg izlaganja 

da ste više puta donosili dopise u Općinu a niste na njih dobili odgovore nije istina. Dolazili ste 

usmeno razgovarati  o putu kada ste dolazili i donijeli zamolbu za Vašu zakladu a dopis je dostavljen 

sada.  

 Slavko Lukač: Put postoji,  njega treba napraviti jer je to državni put koji je ucrtan i to nitko 

ne može zapriječiti. 

              Tomislav Šimundić: Općinsko vijeće će ovo razmotriti i donijeti Zaključak koji će Vam biti 

dostavljen. 

 Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo slijedeći  

 Z A K L J U Č A K 

o rješavanju prilaznog puta 

Članak 1. 

 Nakon usmenog saslušanja gospodina Slavka Lukač iz Vrpolja i razmatranja dopisa od 

gospodina Slavka Lukač od 23. 12. 2015. godine, a vezano za rješavanje prilaznog puta obiteljskoj kući 

u Ulici Hrvatskih branitelja 9 u Vrpolju,  Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je zaključilo da će 

se prvo izvršiti uvid u prostorne planove i kopije plana navedenog puta kao i utvrđivanja stanja na 

terenu i iznaći najbolje moguće rješenje koje ovisi i o vremenskim uvjetima i financijskim sredstvima 

Općine Vrpolje. 



Članak 2. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

TOČKA 2. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja dopisa Zaklade djelo ljubavi iz Vrpolja 

 Tomislav Šimundić:  Također je pročitao dopis vena za postavljanje Spomen obilježja koji je 

dobiven u materijalima. 

 Ankica Zmaić: Vezano za ovaj dopis moram napomenuti da je ovo prvi  dopis vezan za 

lokaciju Spomen obilježja, a gosp. Slavko je donio zamolbu za financijska sredstva za Zakladu koja je 

zaprimljena 14.10.2015.godine.  Što se tiče Zaklade gosp. Lukač je bio kod mene i rečeno mu je da 

kad budemo vidjeli da nešto radi i da provodi aktivnosti onda postoji i mogućnost za nekakvu 

financijsku pomoć. Kad je riječ o Spomen obilježju u Vrpolju postoji Spomen obilježje to je križ u 

Šamačkoj ulici koji je u ogradi navodno da je to mjesto gdje se i dogodio taj tragični događaj. 

 Slavko Lukač: Moram još jednom napomenuti da sam sa svima čiji je netko poginuo u 

kontaktima, znači da znam koje su to osobe i njima sam ovo spomenuo. Spomen obilježje treba biti u 

centru pokraj branitelja. 

 Tomislav Šimundić: Znači vi tražite postavljanje Spomen obilježja u centru molim Vas da se i 

drugi uključite u raspravu i kažete svoje mišljenje. 

 Josip Čivić: S dužnim poštovanjem prema poginulima , ali smatram da nije dobro postavljati 

nikakva obilježja vezano za taj događaj nakon 70 godina jer mi imamo obitelji u Vrpolju koje ni dan 

danas nisu u dobrim odnosima zbog tog događaja i mislim da to nije dobra ideja i da ne trebamo još 

više dolijevati ulje na vatru. 

 Tomislav Šimundić: Također će Općinsko vijeće i o ovome raspravljati i donijeti svoj 

Zaključak. I ja smatram da to nije baš dobro. 

 Nakon rasprave Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je donijelo slijedeći 

ZAKLJUČAK 

o ne prihvaćanju ideje Zaklade djelo ljubavi, Vrpolje 

za određivanju lokacije za postavljanje spomen obilježja u Vrpolju u centru 

Članak 1. 

 Nakon usmenog saslušanja upravitelja Zaklade djelo ljubavi, Vrpolje, gospodina Slavka Lukača 

i razmatranja dopisa od Zaklade djelo ljubavi od 23. 12. 2015.godine, a sve vezano za određivanje 

lokacije za postavljanje spomen obilježja u Vrpolju koji bi postavila Zaklada djelo ljubavi iz Vrpolja, 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je zaključilo da ne prihvaća ideju za određivanje lokacije 

za postavljanje spomen obilježja u centru Vrpolja  te smatra da se ne treba vraćati u tako daleku 

prošlost kojom bi još više narušili već narušene međuljudske odnose između pojedinih obitelji u 

Vrpolju. 

Članak 2. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje ograđuje se od ove ideje Zaklade djelo ljubavi iz Vrpolja jer 

već sutra mogu se pojaviti iste ili slične inicijative iz bliže ili još dalje prošlosti i neće se moći udovoljiti 

zahtjevima, odnosno neće se moći iznaći rješenje. 



Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

TOČKA  3. Usvajanje Zapisnika o radu  23. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 23. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 23. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje. 

TOČKA  4. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih 

poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili sve materijale i prijedlog Odluke o izboru 

najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta koju 

Općinsko vijeće treba donijeti. Također u Zapisniku o pregledu i ocjeni se može vidjeti tko je bio 

najpovoljniji za tražene radove. 

               Josip Čivić: Što to znači u jednom smjeru? 

               Ankica Zmaić: Pojedine ulice se čiste u jednom smjeru, a neke u dva smjera, tamo i nazad. 

               Josip Čivić: Pa kako će on uopće dolaziti, mi smo prije razgovarali da se za prioritet uzme 

netko tko je najjeftiniji već tko će to bolje obaviti. 

                Pero Pepić: Nije mi jasno kako ne možemo zaštiti da dobije netko sa područja Općine 

Vrpolje. U Đakovu oni to ograniče da firma mora biti sa područja Đakova. 

                Berta Abramović: Što bi se desilo da se mi ne slažemo sa Rašićem,  što bi se onda dogodilo. 

                Željka Orešković: Ali isto tako čovjek može dobro obavljati poslove 

                Josip Čivić: Zbog čega mi glasamo zašto moramo donijeti pozitivnu Odluku i njega izabrati. 

                Pero Pepić: Nije natječaj dobro postavljen, trebalo je ograničiti tko može dobiti. 

                Tomislav Gregurić: Ja sam bio u toj komisiji i na javnom otvaranju su bili svi prisutni 

ponuđači, ja samo moram napomenuti da se u Ugovor stavi da se ukoliko navedeni ne odrade u roku 

naručeno ugovor može raskinuti.   

 Ankica Zmaić: Natječajje napravljen u skladu sa Odlukom o komunalnim djelatnostima.  

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće je sa 9 glasova ZA i jednim 

suzdržanim glasom donijelo slijedeću  

O D L U K U 

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta  

na području Općine Vrpolje 

1. Za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta  na području Općine 
Vrpolje u postupku Javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta  na području Općine 
Vrpolje objavljenog dana 20.11.2015. godine u tjedniku „Posavska Hrvatska“ i na službenim 
internet stranicama Općine Vrpolje – www.vrpolje.hr, izabire se tvrtka GRAĐENJE RAŠIĆ d.o.o 
Gornja Vrba , Ivana Kučinića 4, OIB: 97798072507.   



2. Izabrani ponuditelj obavljat će povjerene poslove sukladno troškovniku za održavanje 
nerazvrstanih cesta i prihvaćenoj ponudi, koji su sastavni dio ove Odluke. 

3. Obavljanje komunalne djelatnosti iz točke 1. povjerit će se izabranom ponuditelju temeljem 
pisanog ugovora na vrijeme od 4 (četiri) godine. 

 

4. Općinska načelnica će s izabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti iz točke 1 ove Odluke sa sadržajem propisanim stavkom 5. članka 15. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu.  

 
O b r a z l o ž e n j e 

      Općina Vrpolje objavila je 20.11. 2015. godine u tjedniku „Posavska Hrvatska“ i na službenim 

internet stranicama Općine Vrpolje – www.vrpolje.hr Javni natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta  

na području Općine Vrpolje.  

      Na objavljeni Javni natječaj pristiglo je 6 (šest) ponuda i to ponude: 

- Atlas commerce d.o.o, A, Starčevića 12, Sl. Brod, OIB: 08331158091, 

- Cestar d.o.o. Slavonski Brod, Sjeverna vezna cesta bb ,OIB: 82685728344;  

- Lasić Gradnja vl. obrta Lasić Darko , Slobodnica , Diljska 2, OIB: 48360211802, 

- Runolist d.o.o Vrpolje , J.J. Strossmayera 34, OIB: 89249510637,  

-Zajednica ponuditelja PZC d.o.o. Sl. Brod, N. Zrinskog 115, OIB: 22293432179  i PZC BROD 

d.o.o.Slavonski Brod,N.Zrinskog 115, OIB: 53235973903, 

-Građenje Rašić d.o.o. Gornja Vrba, Ivana Kučinića 4,OIB: 97798072507, 

      Stručno Povjerenstvo provelo je postupak javnog otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, a vezano 

za ispunjavanje uvjeta i priloga traženih u Javnom natječaju te sačinilo Zapisnik o pregledu i ocjeni 

ponuda, Klasa: 340-01/15-02/22, Urbroj: 2178/11-01/15-21 od 23. prosinca 2015.godine te ga 

uputilo Općinskom vijeću Općine Vrpolje s prijedlogom najpovoljnije ponude – ponuditelja Građenje 

Rašić d.o.o. Gornja Vrba temeljem ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio ove Odluke. 

      Razmatrajući pristigle ponude u postupku je utvrđeno da su sve ponude pravodobne i potpune te 

sve  u potpunosti ispunjavaju tražene uvjete iz Javnog natječaja u pogledu sposobnosti za obavljanje 

komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na osnovi dostavljenih podataka o strukturi 

djelatnika, opreme i financijskim pokazateljima poslovanja. 

Uspoređujući ponuđene cijene iz troškovnika prijavljenih ponuditelja koji se sastoji od 8 točaka , 

odnosno stavki  utvrđeno je: 

- da je ponuditelj Atlas commerce d.o.o, A, Starčevića 12, Sl. Brod, OIB: 08331158091,samo pod 

jednom točkom (rbr.5.)  iz troškovnika najpovoljniji sa cijenom u odnosu na ostale ponuditelje ;  

- da ponuditelj Cestar d.o.o. Slavonski Brod, Sjeverna vezna cesta bb ,OIB: 82685728344 ni pod 

jednom točkom troškovnika nije najpovoljniji u odnosu na ostale ponuditelje ,  

- da je Lasić Gradnja vl. obrta Lasić Darko , Slobodnica , Diljska 2, OIB: 48360211802,pod dvije točke 

(rbr.4. i rbr.7.) iz troškovnika najpovoljnija sa  cijenom u odnosu na ostale ponuditelje ; 

- da je Runolist d.o.o Vrpolje , J.J. Strossmayera 34, OIB: 89249510637, samo pod jednom točkom 

(rbr.8.)  iz troškovnika najpovoljniji sa cijenom u odnosu na ostale ponuditelje ;  



-da Zajednica ponuditelja PZC d.o.o. Sl. Brod, N. Zrinskog 115, OIB: 22293432179  i PZC BROD 

d.o.o.Slavonski Brod,N. Zrinskog 115, OIB: 53235973903,ni pod jednom točkom iz troškovnika nije 

najpovoljnija sa cijenom u odnosu na ostale ponuditelje 

-da je Građenje Rašić d.o.o. Gornja Vrba, Ivana Kučinića 4,OIB: 97798072507,pod četiri točke iz 

troškovnika (rbr.1,2,3 i 6) najpovoljniji sa ponuđenom cijenom u odnosu na ostale ponuditelje.  

S obzirom da održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća različite usluge  koje su izražene u 8 

točaka u objavljenom, odnosno ponudbenom  troškovniku, a koje su izražene u  različitim jedinicama 

mjere (m3,m2, km dužni, m dužni ) to kod utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja nije moguće 

utvrđenje najniže ponuđene cijene ukupnim zbrajanjem novčanih iznosa za svih 8 točaka iz 

troškovnika, stoga je pri utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja (uz ispunjenje ostalih natječajnih 

uvjeta)  utvrđen onaj koji je najpovoljniji odnosno najniži sa cijenom po najviše točaka iz troškovnika ( 

točke 1-8). 

Slijedom navedenog kao najpovoljniji ponuditelj izabran je ponuditelj Građenje Rašić d.o.o. 

Gornja Vrba, Ivana Kučinića 4,OIB: 97798072507, koji je uz ispunjavanje uvjeta iz Javnog natječaja 

ponudio najnižu cijenu  pod četiri točke iz troškovnika (rbr.1,2,3 i 6) u odnosu na ostale ponuditelje. 

      Uvjeti obavljanja komunalnih poslova određeni objavljenim Javnim natječajem od 20.11. 2015. 

godine, pobliže će se utvrditi ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova, sukladno odredbi članka 

15. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03- pročišćeni tekst, 

82/04., 110/04, 178/04,38/09,79/09, 153/09., 49/11, 144/12, 94/13., 153/13, 147/14 i 36/15.).  

       Sukladno članku 15. Stavku 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu žalba nije dopuštena. 

TOČKA  5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za rad 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrpolje za 2016.godinu 

 Tomislav Šimundić: U materijalima ste dobili Prijedlog Odluke o raspoređivanju financijskih 

sredstava predviđenih za rad političkih stranaka pa molim načelnicu da pojasni navedenu Odluku.

 Ankica Zmaić: Kao i svake godine potrebno je donijeti navedenu Odluku predviđeni ukupni 

iznos je 13.000,00 kuna kao i prošle godine i uplaćuje se kvartalno u skladu sa zakonskim propisima. 

               Berta Abramović: Samo ova zadnja stranka uopće nije bila na sjednicama. 

               Ankica Zmaić: Predstavnik stranke je bio dva puta ali isplata ne ovisi na koliko je sjednica bio 

nazočan vijećnik te stranke, već da je politička stranka zastupljena u Općinskom vijeću. 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga jednoglasno je donesena slijedeća 

O D L U K U 

o raspoređivanju financijskih sredstava 

predviđenih za rad  političkih stranaka  

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrpolje za 2016. Godinu 

 

 

 



Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje osiguralo je u Proračunu općine Vrpolje za 2016. godinu 

redovita financijska sredstva u iznosu od 13.000,00 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 1.000,00 kuna, što je ukupno 13.000,00 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 2016. godinu na način utvrđen u članku 3. i 5. ove Odluke u iznosima 

kako slijedi: 

1. HDZ  – 9 x1.000,00 =   9.000,00 kuna 
2. HDSSB - 2 x 1.000,00 =   2.000,00 kuna 
3. SDP- 1 x 1.000,00 =   1.000,00 kuna 
4. HSS - 1 x 1.000,00 =   1.000,00 kuna 
što ukupno iznosi 13.000,00 kuna.  

Članak 7. 

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

stranke tromjesečno u jednakim iznosima. 

Članak 8. 



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

Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA  6. Prijedlog  Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Vrpolje za 2016. godinu 

 Tomislav Šimundić: U materijalima ste dobili prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne 

zaštite na području Općine Vrpolje za 2016. godinu pa molim načelnicu da pojasni. 

 Ankica Zmaić: Na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite u potrebi smo donijeti Godišnji 

plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vrpolje.  U Planu je navedeno kako već stoji u 

točkama sve što je potrebno i na kraju iznosi za financiranje koji su predviđeni u Proračunu. 

 Pitanja i prijedloga nije bilo te je Općinsko vijeće jednoglasno donijelo slijedeći 

GODIŠNJI PLAN 

razvoja sustava civilne zaštite na području 
Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 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 
civilne zaštite (civilna zaštita, 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) donosi se ovaj Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite u u 2016.godini na području 
Općine Vrpolje. 

I PLANSKI  DOKUMENTI 

 1. Općina Vrpolje izvršiti će reviziju planskih dokumenata sukladno Zakonu o sustavu civilne 
zaštite nakon stupanja na snagu provedbenih akata vezanih uz navedeni Zakon. 

 2. Izradu planskih dokumenata povjeriti će se ovlaštenim pravnim osobama u području 
planiranja sustava civilne zaštite. 

 3. Financijska sredstva osigurati u Proračunu Općine Vrpolje 

II CIVILNA ZAŠTITA 

1. Provesti osposobljavanje stožera i spašavanja  i civilne zaštite Općine Vrpolje 
2. Kontinuirano provoditi osposobljavanje postrojbe civilne zaštite 
3. U okviru postrojbe civilne zaštite osnovati ekipu koja će educirati u smislu pružanja prve 

pomoći, edukaciji priključiti članove DVD-a iz sva tri naselja. 
4. Potrebno je osigurati primjeren skladišni prostor za opremu postrojbi civilne zaštite. 
5. Za postrojbu civilne zaštite Općine Vrpolje oprema će se nabavljati prema planu i 

financijskim mogućnostima. 

III VATROGASTVO 



1.Za Vatrogasnu zajednicu Općine Vrpolje odnosno dobrovoljna vatrogasna društva na 
području Općine Vrpolje odnosno dobrovoljna vatrogasna društva na području Općine Vrpolje 
osigurana su financijska sredstva u Proračunu Općine Vrpolje u skladu sa zakonskim odredbama koja 
će istima služiti za nabavu sredstava i opreme prema njihovom planu i programu opremanja.  

2. 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. 

IV SKLONIŠTA 

1. Planirati sredstva za održavanje postojećih kapaciteta skloništa na području Općine 
Vrpolje sukladno planovima za potrebe sklanjanja ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i 
civilnih financijskih katastrofa. 

2. Potrebno je poduzimati mjere na izgradnji, održavanju i sanaciji pristupnih putova. 

V SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE CIVILNOM ZAŠTITOM U OKVIRU 
REDOVNE DJELATNOSTI 

 1. Na području Općine Vrpolje nije registrirana niti jedna pravna osoba kojoj bi civilna zaštita 
bila u okviru redovite djelatnosti. Nositelj koncesije za distribuciju zemnog plina je Brod-plin d.o.o. iz 
Slavonskog Broda. Distribuciju nad vodovodnom mrežom 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. 

 2. Omogućiti kontakte sa Zavodom za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije koje 
provodi nadzor nad zaraznim bolestima, vodom za piće i kupanje itd. te provoditi obavezne DDD 
mjere sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih 
bolesti. 

 3. Provoditi obveze koje proizlaze iz Zakona o crvenom križu. 

 4. U organizaciji Općine Vrpolje pokušati provoditi osposobljavanje učenika Osnovne škole 
„Ivan Meštrović“ Vrpolje u pružanju prve pomoći.  

VI FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 Za provedbu ovog Plana osiguravaju se financijska sredstva u Proračunu Općine Vrpolje u 
skladu sa zakonskim propisima i mogućnostima. 
 Proračunom Općine Vrpolje za 2016.godinu predviđena su financijska sredstva: 

- Civilna zaštita …………………………………………………….  10.000,00 kuna 
- Vatrogastvo ……………………………………………………….100.000,00 kuna 
- Crveni križ Slavonski Brod ………………………………….  15.000,00 kuna 
- HGSS Stanica Slav. Brod ……………………………………….    5.000,00 kuna 



Prijedlogom projekcije Proračun za razdoblje od 2016. do 2018. godine predviđena su jednaka 
financijska sredstva za 2017.godinu, a za 2018.godinu predviđeno je povećanje sredstava. 

Članak 2. 

 Ovaj Godišnji Plan primjenjuje se sa 1.siječnja 2016.godine i objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA 7. Prijedlog Programa korištenja prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje za 2016.godinu 

 Ankica Zmaić: Na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama dužni smo 

donijeti Program korištenja prihoda od naknade za nezakonito izgrađene zgrade kao što to svake 

godine i donosimo, a planirana sredstva planirana su u prihodima Proračuna.  

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

P R O G R A M 

korištenja prihoda od naknade  

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje za 2016. godinu 

Članak 1. 

 U Proračunu Općine Vrpolje za 2016. godinu predviđen je prihod od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje u iznosu od 155.000,00 kuna. 

Članak 2. 

 Ostvareni prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno 

financijska sredstva koristit će se ili utrošiti za poboljšanje komunalne infrastrukture sukladno 

Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 2016. godinu i to 

za: 

- izgradnju pješačkih staza u naselju Vrpolje u iznosu od 55.000,00 kuna 

- izgradnju javne rasvjete u naselju Čajkovci u iznosu od 100.000,00 kuna 

Članak 3. 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

TOČKA  8.  Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu 

 Ankica  Zmaić: Temeljem članka 65. stavka 3. Zakona o šumama u potrebi smo donijeti 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016.godinu kojim se utvrđuje visina prihoda i 

namjena korištenja sredstava šumskog doprinosa ostvarenog od uplate šumskog doprinosa te za što 

će se utrošiti navedena sredstva koja su planirana prihodima Proračuna. 

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

donijelo slijedeći 

 



P R O G R A M 

utroška sredstava šumskog doprinosa 

za 2016.godinu 

Članak 1. 

 Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i namjena korištenja sredstava šumskog 

doprinosa ostvarenog temeljem uplate šumskog doprinosa u Proračun Općine Vrpolje za 

2016.godinu. 

Članak 2. 

 Prihod od šumskog doprinosa u 2016.godini planiran je u iznosu od 45.000,00 kuna i utrošit 

će se za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, odnosno financiranje odvodnje – kanalizacije 

na području Općine Vrpolje. 

Članak 3. 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA  9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 

Vrpolje za 2016.godinu 

 Ankica Zmaić: Kao i svake godine sukladno zakonu o komunalnom gospodarstvu u potrebi 

smo donijeti Program gradnje objekata i uređaja kom . infrastrukture. Svi ovi poslovi koji su navedeni 

vezano za izgradnju planirani su u Proračunu a ovdje su svi samo razrađeni. Smatram da ste to sve 

pročitali da ne moram pojašnjavati svaki članak. 

 Josip Čivić: Mene interesira rečeno je kad prođe regionalni vodovod da ćemo se i mi spojiti, 

ali ne vidim ništa od toga. 

 Ankica Zmaić: Općina Vrpolje će se spojiti kad bude Velika Kopanica riješena znači od strane 

Kopanice jer to je prijedlog od strane Vodovod d.o.o. Sl. Brod, a Vodovod d.o.o. Slav. Brod mora 

riješiti i imovinsko-pravne poslove sa đakovačkim vodovodom koji opskrbljuje naselje Vrpolje i 

Čajkovce. 

 Pitanja i prijedloga nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno donijelo slijedeći 

P R O G R A M 

gradnje objekata i uređaja komunalneinfrastrukture u Općini Vrpolje za 2016. godinu 

I  OPĆE ODREDBE 

      Članak 1. 

 Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te 

nabavka opreme na području općine Vrpolje za 2016. godinu, a odnosi se na: 

- javne površine 
- nerazvrstane ceste 



- groblja i krematorije 
- javnu rasvjetu 
- opskrbu pitkom vodom 
- odvodnju i pročišćavanje voda 
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: 250.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna osigurat će se iz    Općinskog 

proračuna:  (komunalni doprinos, naknada za legalizaciju i zakup i prodaja državnog 

poljoprivrednog zemljišta) 

b) Izgradnja dječjeg igrališta u Vrpolju 
      Ukupno: 50.000,00 kuna 

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

proračuna: (komunalni doprinos, komunalna naknada i ostali prihodi) 

 

c) Izgradnja dječjeg igrališta u St. Perkovcima 
Ukupno: 40.000,00 kuna 

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

proračuna (komunalni doprinos, komunalna naknada i ostali prihodi) 

III GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA 

Članak 3. 

a) Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i uređenje nerazvrstanih cesta na području 
Općine Vrpolje 
 

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 na groblju u Starim Perkovcima   
Ukupno: 50.000,00 kn 

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

proračuna (komunalni doprinos, komunalna naknada, grobno mjesto i grobna naknada). 

b) Uređenje mrtvačnice u Čajkovcima 



Ukupno: 100.000,00 kuna 

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

proračuna (grobno mjesto, grobna naknada, komunalni doprinos i komunalna naknada) 

V JAVNA RASVJETA 

Članak 5. 

a)  Izgradnju javne rasvjete na kandelaberima u naselju Stari Perkovci . 
Ukupno: 250.000,00 kuna   

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna  osigurat će se iz Općinskog 

proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta i komunalni doprinos) 

 b) Nastavak izgradnje javne rasvjete na kandelaberima u naselju Vrpolje 

 Ukupno: 100.000,00 kn 

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

(zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta) 

 c) Izgradnja javne rasvjete na kandelaberima u naselju Čajkovci. 

 Ukupno: 1.400.000,00 kuna 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 1.400.000,00 kuna osigurat će se i to: 750.000,00 kuna 

iz Fonda, 150.000,00 kuna iz Ministarstva gospodarstva, 100.000,00 kuna iz Ministarstva graditeljstva  

i 400.000,00 kuna iz Općinskog proračuna  (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta, 

komunalni doprinos,  komunalna naknada, naknada za prenamjenu zemljišta i legalizacije). 

VI OPSKRBA PITKOM VODOM – GRAĐENJE VODOVODNOG SUSTAVA 

Članak 6. 

a) Produženje vodovodne mreže u Starim Perkovcima 
Ukupno: 50.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 50.000,00 kuna osigurat će se 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) Izgradnja kanalizacije na području Općine Vrpolje 
Ukupno: 500.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna osigurat će se i to: 200.000,00 

kuna iz Županijskog proračuna i 300.000,00 kuna iz Općinskog proračuna (zakup i prodaja 

državnog poljoprivrednog zemljišta i šumskog doprinosa) 



Članak 8. 

 Financijska sredstva za izvršenje navedenih projekata u člancima 2., 3., 4., 5., 6. i 7. Ovog 

Programa predviđena su u iznosu od 2.830.000,00 kuna. 

Članak 9.  

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

skladu s dinamikom ostvarenja prihoda. 

Članak 10. 

Ovaj Program primjenjuje se sa 1.01.2016. godine i biti će objavljen u « Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije» .  

TOČKA 10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Vrpolje za 2016.godinu 

 Ankica Zmaić: Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu u potrebi smo donijeti 

Program održavanja komunalne infrastrukture koji je i u Proračunu već planiran po stavkama. 

 Josip Čivić: Vezano za održavanje nerazvrstanih cesta rečeno je da će se nasuti put kod 

Lovačkog kad se počne asfalt mljeti ali evo ništa od toga. 

 Ankica Zmaić: Vidite da su oni samo malo postrugali cestu možda da mogu povući sredstva, 

ali radovi se trebaju nastaviti sada u proljeće pa bi se to trebalo odraditi. 

 Nakon rasprave Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno je donijelo slijedeći 

P R O G R A M 

održavanja komunalne infrastrukture 

na području općine Vrpolje za 2016. godinu 

Članak 1. 

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2016. 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 2016. 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 putove 

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 25.000,00 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 75.000,00 kuna, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa . 

4. Održavanje nerazvrstanih cesta 
- nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim agregatom na području općine Vrpolje, te 

nasipanje poljskih putova 
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu 60.000,00 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 40.000,00 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 – 240.000,00 kuna. 



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

270.000,00 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 

495.000,00 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 2016. godine i objavit će se u « Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije «. 

TOČKA  11. Prijedlog Programa socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2016.godinu 

 Tomislav Šimundić: U materijalima ste dobili Program socijalne skrbi pa molim načelnicu da 

pojasni navedeno. 

 Ankica Zmaić: Na temelju članka 117. stavka 1. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi u potrebi smo 

donijeti Program socijalne skrbi za 2016. godinu. Sve navedeno u Programu predviđeno je i u 

Proračunu za 2016. godinu, samo su ovdje raspoređena sredstva prema oblicima pomoći i opisu. 

                Željko Vuković: Molio bih izlistanja za kom. naknadu, ogrjev, kom. doprinos, zakup, prodaju 

itd. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je donijelo slijedeći 

P R O G R A M 

socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 

2016. 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 2016. godinu osigurano 

345.000,00 kuna utvrđuju se slijedeći oblici pomoći. 

 



1. Pomoć za troškove stanovanja 

Podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi utvrđena je Zakonom o socijalnoj 

skrbi i Odlukom socijalnoj skrbi Općine Vrpolje. Istom Odlukom utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje 

prva na pomoć kao i oblici pomoći a osigurano je 14.000,00 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 1.000,00 kuna, a osigurano je 2.000,00 kuna. 

3. Jednokratna novčana pomoć studentima 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2016. 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 redovnog studenta je 1.000,00 kuna, za akademsku godinu 

sukladno uvjetima, načinu i kriterijima iz Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći studentima s 

područja Općine Vrpolje. 

 4. Jednokratna novčana pomoć za novorođenu djecu 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2016. godinu osigurana su sredstva za pomoć obiteljima za 

novorođeno dijete s prebivalištem na području općine Vrpolje u iznosu 20.000,00 kuna, odnosno za 

svako novorođeno dijete po 1.000,00 kuna sukladno uvjetima, načinu i kriterijima iz Odluke o 

jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođenu djecu s područja Općine Vrpolje. 

5. Pomoć za troškove prijevoza učenicima srednjih škola 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2016.godinu osigurana su sredstva za dio ili razliku troškova 

prijevoza srednjoškolcima koji pohađaju srednju školu u Slavonskom Brodu i Đakovu u iznosu 

20.000,00 kuna za školsku godinu 2015/2016. godinu i to onim učenicima koji nemaju plaćene 

cjelokupne troškove prijevoza iz nekih drugih zakonskih propisa i načina (socijalni slučajevi, 

sufinanciranje od vršitelja usluga i drugo). 

Sredstva će se isplaćivati sukladno Odluci o načinu, kriterijima i uvjetima za ostvarivanje ove 

pomoći.   

6. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2016. godinu osigurana su sredstva za poklon pakete za djecu 

koja pohađaju redoviti program male škole i učenici prvih razreda u iznosu 3.000,00 kuna za blagdan 

Svetog Nikole, a oblik pomoći je pomoć građanima i kućanstvima u naravi. 

7. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 

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

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

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



pogrebne troškove ,a  prema Rješenju Općinske načelnice u iznosu do 2.000,00 kuna, a osigurano je 

2.000,00 kuna sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi, a oblik pomoći je pomoć građanima i 

kućanstvima u naravi. 

8. Pomoć – oslobađanje plaćanja komunalne naknade 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2016. godinu osigurana su sredstva za oslobađanje plaćanja 

komunalne naknade u iznosu 4.000,00 kuna za korisnike teškog materijalnog stanja o čemu će 

odlučiti Općinska načelnica temeljem zamolbe. 

9. Pomoć za sufinanciranje redovitog programa Dječjeg vrtića „Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje 

U Proračunu Općine za 2016. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje dijela 

ekonomske cijene redovitog programa rada u Područnom vrtiću Vrpolje za predškolsku djecu – 

korisnike vrtića sa područja Općine Vrpolje u iznosu 204.000,00 kuna, a sredstva će se odobravati 

Rješenjem Općinske načelnice sukladno Odluci o sufinanciranju redovitog programa Dječjeg vrtića 

„Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje za 2016. godinu. 

10. Pomoć za građane i kućanstva u naravi 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2016. godinu osigurana su sredstva u iznosu 20.000,00 kuna 

za pomoć građanima i kućanstvima u naravi za nabavku bilježnica svim učenicima OŠ“Ivan 

Meštrović“, dar djeci za sv. Nikolu, troškovi programa pomoć u kući, sufinanciranje izdavanja knjige i 

dr 

11. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija 

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

2016. godinu u skladu sa mogućnostima Općine, putem transfera ili drugog oblika (reprezentacije i 

sl.) osigurana su sredstva za rad Udruga: 

a) Crveni križ           15.000,00 kn 

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

12. 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 50.000,00 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 Općinska načelnica koja sve oblike navedene 

pomoći odobrava Rješenjem. 

Članak 5. 

Ovaj Program se primjenjuje sa 1.siječnja 2016. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA   12. Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se                  

sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2016.godinu 

 Ankica Zmaić: Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi i drugih zakonskih 

propisa kao i svake godine u potrebi smo donijeti Program javnih potreba u području društvenih 

djelatnosti  a sve ovo već je planirano u Proračunu za 2016.godinu. 

 Pero Pepić: Po pitanju konjogojske udruge Vrpolje zašto su dobili 2.000,00 kuna a Perkovci 

4.000,00 kuna. 

 Željka Orešković: Konjogojska udruga Stari Perkovci u svom planu je navela dvije 

manifestacije organiziranje pokladnog jahanja i drugo Konjičko natjecanje, dok konjogojska udruga 

Vrpolje organizira samo pokladno jahanje. 

 Željko Vuković: Da li mogu ribolovci uzeti i kante za smeće a u centru staviti nove. 

 Berta Abramović: Da li je rečeno NK „Slogi“ da za odobrena sredstva trebaju dostaviti 

opravdanje. 

               Ankica Zmaić: Ribolovci će dobiti kamate iz parka kad budemo postavljali nove, a NK „Sloga“ 

nije opravdala zadnju isplatu financijskih sredstava i  ne znam kako je stanje u klubu, ali nema 

sredstava novih dok ne pokriju račune za dobivena sredstva. 

 Zvonko Miskrić: Vidim da nismo ušli u Program i znam da nismo dostavili dokumentaciju ali ja 

Vas pozivam 30. 01. 2015.godine na pokladno jahanje u Čajkovcima. 

               Željka Orešković: Tko nije podnio zahtjev na Natječaj, ne može ni dobiti sredstva. 

 Nakon rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo slijedeći  

P R O G R A M 

javnih potreba u području društvenih djelatnosti 

za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2016. godinu 

I  KULTURA 

      Članak 1. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2016. godinu za potrebe kulture 112.000,00 kuna 

kako slijedi: 

 a) HRVATSKA ČITAONICA VRPOLJE 

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

Sredstva su osigurana u iznosu 60.000,00 kuna. 



 b) KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA na području Općine Vrpolje 

 Sredstva su osigurana u iznosu 50.000,00 kuna, a sredstva se raspoređuju temeljem Odluke o 

odobravanju potpore Odbora za društvene djelatnosti Općine Vrpolje kako slijedi:  

- KUD «Ivan Meštrović» Vrpolje - 15.000,00 kuna 

- KUD «Ravnica» Stari Perkovci - 20.000,00 kuna 

- KUD „Đeram“ Čajkovci - 15.000,00 kuna 

 Sa svim korisnicima će biti zaključeni Ugovori o financijskoj potpori kojima će se definirati 

prava, obveze i iznosi potpore, a sve temeljem provedenog Javnog poziva i Pravilnika o financiranju 

javnih potreba na području Općine Vrpolje. 

 c) SPOMEN GALERIJA „Ivan Meštrović“ Vrpolje sa osiguranim sredstvima u iznosu 2.000,00 

kuna koja potpora se ostvaruje temeljem zamolbe, a odobrava Rješenjem Općinske načelnice, a 

sredstva će se isplatiti sa pozicije ostale donacije. 

II ŠPORT 

      Članak 2. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2016. godinu za potrebe športa i rekreacije 

150.000,00 kuna. Sredstva u iznosu 120.000,00 kuna raspoređuju se  temeljem Odluke o odobravanju 

potpore Odbora za društvene djelatnosti Općine Vrpolje kako slijedi: 

a) RK Vrpolje    -  28.000,00 kuna 

b) Tea kwon do klub Vrpolje  -   5.000,00 kuna 

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

d) NK «Mladost» Čajkovci  -  29.000,00 kuna 

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

 Sa svim korisnicima će biti zaključeni Ugovori o financijskoj potpori kojima će se definirati 

prava, obveze i iznosi potpore, a sve temeljem provedenog Javnog poziva i Pravilnika o financiranju 

javnih potreba na području Općine Vrpolje. 

 Ostala sredstva u iznosu 30.000,00 kuna utrošit će se za troškove režija za sportske objekte 

koje se plaćaju iz Općinskog proračuna (el.energija, voda i plin) za sportske klubove koji koriste 

sportske objekte u vlasništvu Općine Vrpolje. 

III PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ 

      Članak 3. 

a) Predškolski odgoj – obavezni program predškole – mala škola 
Općina Vrpolje osigurala je u Proračun Općine Vrpolje za 2016. godinu za potrebe obaveznog 

programa predškole – male škole iznos od 80.000,00 kuna. 



Obavezni program predškole – male škole organizirat će se u sva tri naselja: Vrpolje, Čajkovci 

i Stari Perkovci, temeljem Ugovora sa pravnom osobom ovlaštenom za provođenje programa 

predškole. 

b) Školski odgoj 
Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu Općine Vrpolje za 2016. 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 osigurala u Proračunu Općine Vrpolje za 2016. 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 UDRUGE GRAĐANA 

Članak 5. 

 Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu Općine Vrpolje za 2016. godinu 30.000,00 kuna za 

potrebe udruga građana (braniteljska udruga, udruga umirovljenika, lovne udruge, konjogojske 

udruge itd.). 

 Financijska sredstva raspoređuju se temeljem Odluke o odobravanju potpora od strane 

Odbora za društvene djelatnosti Općine Vrpolje kako slijedi: 

a) UDVDR Vrpolje – 5.000,00 kuna 
b) Udruga matica umirovljenika Vrpolje – 7.500,00 kuna 
c) Lovačka udruga „Srna“ Vrpolje, Čajkovci, Stari Perkovci – 6.000,00 kuna 
d) Konjogojska udruga Stari Perkovci – 4.000,00 kuna 
e) Konjogojska udruga „Mrkov“ Vrpolje – 2.000,00 kuna 
f) Udruga za uzgoj i zaštitu malih životinja Vrpolje – 2.000,00 kuna 
g) Sportsko ribolovna udruga „Štuka“ Vrpolje – 3.500,00 kuna 
Sa svim korisnicima će biti zaključeni Ugovori o financijskoj potpori kojima će se definirati 

prava, obveze i iznosi potpore, a sve temeljem provedenog Javnog poziva i Pravilnika o financiranju 

javnih potreba na području Općine Vrpolje. 

VI OSTALE UDRUGE 

Članak 6. 

a) Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu Općine Vrpolje za 2016. godinu 10.000,00 kuna 
za članarinu LAG-a „Slavonska ravnica“ Vrpolje. 



 Predviđena sredstva isplatit će se prema mogućnostima punjenja Proračuna, a u skladu sa 

Odlukom o plaćanju članarine LAG-a „Slavonska ravnica“ Vrpolje za 2016. godinu. 

b) Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu Općine Vrpolje za 2016.godinu 8.000,00 kuna za 
ostale donacije (novoosnovane udruge, udruge koje nisu na području Općine Vrpolje, 
ustanove i dr.) a da rade za korist Općine Vrpolje. 

c) Predviđena sredstva trošit će se prema ostvarenju prihoda Proračuna, odnosno po 
potrebi korisnika, a odobravaju se na temelju zamolbe putem Rješenja od strane 
Općinske načelnice. 

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 2016. godinu iznose 

405.000,00 kuna, a mogu biti putem dotacija na žiro račun ili reprezentacije odnosno potrošnog 

materijala, te usluge prijevoza, a sve odobreno Ugovorom ili Rješenjem. 

Članak 8. 

 Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinske načelnice, a primjenjivat će se u skladu 

sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i drugim zakonskim propisima. 

Članak 9. 

 Ovaj Program primjenjuje se sa 1.siječnja 2016. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“ . 

TOČKA  13. Prijedlog Programa kapitalnih i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini u 

vlasništvu Općine Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovini neprofitnih organizacija 

na području Općine Vrpolje za 2016.godinu 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Program kapitalnih i dodatnih ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u vlasništvu Općine Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovini neprofitnih 

organizacija. Programom se određuje koji objekti će se graditi, objekti na kojima će se vršiti dodatna 

ulaganja i poslovni objekti neprofitnih organizacija na kojima će se vršiti dodatna ulaganja u 

2016.godini sa opisom poslova, procjenom troškova i izvorom financiranja. Nadam se da ste sve 

navedeno pročitali te ukoliko netko ima nekih pitanja izvolite pitati.  

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

P R O G R A M 

kapitalnih i dodatnih ulaganja na  

nefinancijskoj imovini u vlasništvu Općine Vrpolje  

i kapitalnih ulaganja na imovinu neprofitnih  

organizacija na području Općine Vrpolje za 2016.godinu 

 

 



Članak 1. 

 Ovim Programom određuju se poslovni objekti koji će se graditi i objekti na kojima će se vršiti 

dodatna ulaganja koji su u vlasništvu Općine Vrpolje i dodatna ulaganja na poslovnim objektima 

neprofitnih organizacija na području Općine Vrpolje za 2016. godinu sa opisom poslova, procjenom 

troškova i izvorom financiranja. 

Članak 2. 

 Planirana kapitalna ulaganja na poslovnim objektima u 2016.godini su slijedeća: 

1. IZGRADNJA EKO-ETNO KUĆE U VRPOLJU 

Plan financijskih sredstava: 3.602.000,00 kuna 

Izvori financiranja:  3.241.800,00 kuna iz Fonda EU – Mjera 7.4. i  

     360.200,00 kuna iz Općinskog proračuna 

Članak 3. 

 Planirana dodatna ulaganja na poslovnim objektima u 2016.godini su sljedeća: 

1. UREĐENJE I SANACIJA ZGRADE OPĆINE VRPOLJE 

Plan financijskih sredstava: 100.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 100.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

2. UREĐENJE, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA U ČAJKOVCIMA 

Plan financijskih sredstava: 1.300.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 500.000,00 kuna iz MRRFEU, 500.000,00 kuna iz Fonda za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost i 300.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

3. UREĐENJE MRTVAČNICE U ČAJKOVCIMA (nadstrešnica i sanitarni čvor) 

Plan financijskih sredstava: 100.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 100.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

4. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U ČAJKOVCIMA 

Plan financijskih sredstava: 20.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 20.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

5. UREĐENJE I SANACIJA DRUŠTVENOG DOMA U STARIM PERKOVCIMA 

Plan financijskih sredstava: 300.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 100.000,00 kuna iz Županijskog proračuna i 200.000,00 kuna iz 

Općinskog proračuna 

Članak 4. 

 Planirana kapitalna ulaganja na imovini neprofitnih organizacija u 2016.godini su sljedeća: 

1. UREĐENJE CRKVE ROĐENJA SV. IVANA KRSTITELJA U VRPOLJU 

Plan financijskih sredstava: 80.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 50.000,00 kuna iz Ministarstva kulture i 30.000,00 kuna iz Općinskog 

proračuna 

2. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U VRPOLJU 

Plan financijskih sredstava: 20.000,00 kuna 



Izvori financiranja:  20.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

3. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U STARIM PERKOVCIMA 

Plan financijskih sredstava: 20.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 20.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

4. ZAVRŠETAK LEGALIZACIJE VATROGASNIH DOMOVA U VRPOLJU I ČAJKOVCIMA 

Plan financijskih sredstava: 20.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 20.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

Članak 5. 

 Ukupna planirana financijska sredstva iz članka 2., 3. i 4. Ovog Programa u iznosu 

5.562.000,00 kuna raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarivanja 

vlastitih prihoda i kapitalnih prihoda iz drugih proračuna. 

Članak 6. 

 Ovaj Program primjenjuje se od  1. siječnja 2016.godine i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA  14. Prijedlog Programa financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne 

zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu 

 Ankica Zmaić: Na temelju Zakona o vatrogastvu i Zakona o civilnoj zaštiti donosimo  Program 

financiranja vatrogastva koji ste dobili u materijalima. Vidite da su na mjestu koji se odnose na iznose 

ostavljene prazne crte znači molim za prijedloga navedenih iznosa. 

 Željko Kucjenić: Kao prvo što se tiče DVD Vrpolje, VZO je samo vršio transakciju DVD-ima, 

prošle godine su se i liječnički pregledi financirali direktno preko žiro računa DVD-a kao i registracije 

vozila i održavanja. Ustvari to je bilo samo prebacivanje novaca, VZO nema preveliki smisao u 

financijama. Što se tiče raspodjele vi ste kao općinska uprava tražili izvješća od DVD-a pa se vidjelo 

tko koliko troši i za koje namjene i koje su aktivnosti provođene i iz tih Izviješća se vidjelo koliko tko 

radi. Prijedlog je VZO: 10.000,00 kuna, DVD Vrpolje: 40.000,00 kuna, DVD Čajkovci: 20.000,00 kuna i 

DVD Stari Perkovci: 30.000,00 kuna. 

 Josip Čivić: Uloga VZO je minorna i govorio sam prije da se sredstva uplaćuju DVD-ima, a 

ovdje mi je odgovoreno da se sva sredstva prebacuju na VZO. Ne znam odakle je potekla ovakva 

inicijativa. Najbitnija stavka je liječnički pregledi , registracije i osiguranja vozila. DVD Stari Perkovci su 

na zadnjoj Skupštini inicirali da se njima prebacuju direktno sredstva i tražili su više sredstava nego 

Čajkovcima jer više rade. To je na sastanku bilo nasilno oduzeti više novaca za Perkovce. Trebalo bi po 

meni ukinuti VZO, ali po zakonu ne može se. Ne slažem se da ide ovakva raspodjela već da to ostane 

kako je bilo. Nije bitno tko ide više na natjecanja jer se na njih ide ukoliko imaju sredstava. Čak smo ja 

i Novoselović razgovarali da se Perkovce uključi da izađu na intervenciju u svojem mjestu da bi 

povukli veća sredstva znači takvi izlasci povlače sredstva a ne natjecanja odnosno takmičenja. 

Takmičenja jesu mjerilo rada ali ne povlaćenja sredstava i mislim da se Općina ne bi trebala s tim 

miješati i predlažem da se taj novac i dalje prebacuje na VZO. 

               Željko Kucjenić: Moram se osvrnuti na izlaganje gosp. Čivića da smo nasilno htjeli uzeti novac 

od VZO-a. Rečeno je da novac ide po ključu. Mi imamo oko 50 članova. Međutim na sastanku je bilo 

tako da ste se vi dogovorili sa Čajkovcima i kako ste predložili tako je riješeno i odlučeno. Mi imamo 

pomladak koji ide na natjecanja i treba ulagati u djecu da bi imali danas sutra Vatrogasce, jer  i u 



nogometu i svakoj udruzi je tako.  Ne bi trebali dizati tenzije eno imali smo požar i trebali bi se držati 

zajedno. 

 Pero Pepić: Ja ću se više osvrnuti na financije bitno je ovo da centralno društvo je ono koje 

mora izaći i ne kažem dosta je toga kupljeno, ali oni su dužni izaći na svaku intervenciju a ostali nisu 

dužni. 

 Željko Kucjenić: Vama u Vrpolju ovo nije jedini izvor financiranja od Općine već imate i 

dodatne prihode i to Vam puno znači) 

 Josip Čivić: Postoje vatrogasna društva koja nemaju svu opremu odnosno ne moraju imati a 

mi to moramo imati kad izađe vatrogasni inspektor središnje društvo treba imati 20 članova sa 

kompletnom opremom, 10 Čajkovci i 10 Perkovci.  

 Željko Vuković: Smatram da se Općina treba sastati sa društvima i dogovoriti iznose jer 

Općina daje novce. Slažem se da oni koji rade i imaju rezultate trebaju dobiti više. 

 Berta Abramović: Ovo je teška situacija vi nas ovdje zamarate a iznose treba raspodijeliti 

prema financijskom izvješću i prema radu. 

 Ankica Zmaić: Da li ja sjedila sa Vama ili sa njih četvoricom predlažem da se Odluka donese 

ovdje. Mi znamo koliko je DVD Vrpolje imao sredstava kad smo imali financijsko izvješće što znači 

prihodi su bili preko 230.000,00 kuna. 100.000,00 kuna za kapitalna ulaganja, 50.000,00 kuna od 

VZO-a i ostalo 50.000,00 kuna su njihovi prihodi. Moj prijedlog je da VZO dobije 5.000,00 kuna, DVD 

Vrpolje: 45.000,00 kuna, DVD Čajkovci: 20.000,00 kuna i DVD Stari Perkovci: 30.000,00 kuna. Nikada 

nije bio problem ako netko traži još sredstava za opravdane izdatke i neophodne potrebe. Ove godine 

idemo s ovim prijedlogom, a na godinu sa drugim, odnosno kome bude više trebalo novaca. 

              Željko Kucjenić: Ja povlačim svoj prijedlog. 

 Tomislav Šimundić: Predlažem da glasamo imamo dva prijedloga pa idemo glasati tko je za 

prijedlog gosp. Čivića da sve ostane kako je bilo do sada da sva sredstva idu na VZO odnosno 

100.000,00 kuna tko je ZA. 

 Dva člana OV su ZA ostali protiv. 

 Drugi prijedlog je gđe načelnice pa idemo glasati tko je za prijedlog gđe. načelnice: 8 glasova 

ZA i 2 suzdržana glasa.  

 Po ovome vidimo da je Općinsko vijeće Općine Vrpolje sa 8 glasova ZA i 2 suzdržana glasa 

usvojio slijedeći 

P R O G R A M 

financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite 

iz Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu 

Članak 1. 

 Sukladno zakonskim propisima i potrebama Općine Vrpolje u Proračunu Općine 

Vrpolje za 2016.godinu predviđena su financijska sredstva za financiranje vatrogastva i 

zaštite od požara i sustava civilne zaštite kako slijedi: 

I. VATROGASTVO I ZAŠTITA OD POŽARA 

1. Tekuće donacije za vatrogastvo i zaštitu od požara – ukupno 100.000,00 kuna za 

VZO i tri dobrovoljna vatrogasna društva sredstva se raspoređuju: 

a) VZO Vrpolje -     5.000,00 kuna 



b) DVD Vrpolje -   45.000,00 kuna 

c) DVD Čajkovci - 20.000,00 kuna 

d) DVD Stari Perkovci -  30.000,00 kuna 

2. Kapitalne donacije za vatrogastvo i zaštitu od požara – ukupno 20.000,00 kuna za 

legalizaciju vatrogasnih objekata u Vrpolju i Čajkovcima – plaćanje vodnog 

doprinosa Hrvatskim vodama 

 

II. CIVILNA ZAŠTITA 

1. Tekuće donacije HGSS – stanici Slavonski Brod – ukupno 5.000,00 kuna 

2. Kapitalne donacije – zaštita i spašavanje – ukupno 10.000,00 kuna 

Članak 2. 

 Ukupna potrebna sredstva za realizaciju Programa financiranja vatrogastva i zaštite 

od požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje za 2016.godinu iznose 

135.000,00 kuna, a raspoređuju se u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda. 

Članak 3. 

 Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinske načelnice, a primjenjivati će se 

u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i drugim zakonskim propisima. 

Članak 4. 

 Ovaj Program primjenjuje se sa 1. siječnja 2016.godine i objavit će se u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA  15. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Zahvaljujem se svima koji su bili na božićnom i novogodišnjem domjenku 

mislim da je dobro bilo, u tijeku je izrada analitičkih kartica za završni račun. 

TOČKA  16. R a z l i č i t o. 

 Željka Orešković: Molim Općinu da se napiše dopis odnosno odgovor vezano za gosp. Lukača. 

 Željko Vuković:  Molio bih da se izvidi što je sa kanalom iza kuća u Radićevoj ulici, negdje je 

začepljen.  Još jedno pitanje što je sa dimnjačarom, dali moramo platiti privatnog dimnjačara ili što. 

 Ankica Zmaić: Dimnjačar je koncesiju platio i zovite ga za uslugu. Gospodin Lukač će dobiti 

sve odgovore u pisanom obliku kako smo zaključili. 

 Sjednica je završila u 22,15 sati. 

   Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić                Tomislav Šimundić 

 

 


