
Z A P I S N I K 

 o radu 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 21. ožujka 
2016.godine sa početkom u 19,30 sati u prostorijama Općinske uprave. 

 Sjednici nazočni: Pero Pepeić, Josip Čivić, Željka Orešković, Tomislav Gregurić, 
Zvonko Miskrić, Berta Abramović, Davor mikić, Željko Mandarić, Tomislav Šimundić, 
Željko Vuković 

 Sjednici nisu nazočni: Marko Marić, Damir Funarić 
 Izostanak opravdali: Željko Kucjenić 
 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, Željko Lukačević 
 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić i 
nakon ustanovljenog kvoruma pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći 

D N E V N I  R E D : 

1. Usvajanje Zapisnika o radu  25. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.godine, 
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vrpolje na dan 
31.12.2015.g. 
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Povjerenstva o popisu imovine Općine 
Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2015.godine, 
5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 
2015.godini, 
6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2015.godini, 
7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi 
na području Općine Vrpolje u 2015.godini, 
8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu 
Općine Vrpolje u 2015.godini, 
9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinske načelnice Općine 
Vrpolje za razdoblje srpanj – prosinac 2015.godine,  
10. Prijedlog Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje, 
11. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine 
Vrpolje, 
12. R a z l i č i t o.   

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 



TOČKA  1. Usvajanje Zapisnika o radu  26. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 25. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 25. sjednice Općinskog vijeća 

općine Vrpolje. 

TOČKA  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.godine 

 Ankica Zmaić: Vezano za ovu točku u materijalima ste dobili Odluku i Tablice. Znači 
Proračun je planiran bio u iznosu 5.818.079,24 kn, a realiziran sa 5.795.963,42 kn. Stanje 
računa na dan 1.01.2015.g. je bilo 593.009,80 kn, a 31.12.2015.g. 822.028,91 kn. 
Nepodmirene obveze na dan 31.12.2015. iznose 37.670,39 kn a odnose se na obveze za 
zaposlene u iznosu 32.670,39 kn i unaprijed plaćeni prihodi u iznosu 200,00 kuna i 
nepodmirene obveze prema dobavljačima sa 4.934,78 kuna. Izvršenje Proračuna ostvarili smo 
99,62%. Pa evo ukoliko netko ima nekih pitanja izvolite pitati.  
 Tomislav Šimundić: Otvaram raspravu. Obzirom da nema pitanje od strane vijećnika 
Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je usvojilo slijedeću 

O D L U K U 

O USVAJANJU GODIŠNJEG  IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA  OPĆINE VRPOLJE 

za razdoblje od 1.siječnja - 31. prosinca 2015. godine 
 

OPĆI DIO 
Članak 1. 

 Godišnjim obračunom Proračuna Općine Vrpolje za  razdoblje   1.1.-31.12.2015. godine utvrđeni su 

ostvareni prihodi i primici u iznosu od  5.795.963,42 Kn. 

Članak 2. 
 Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za 1.1.-31.12.2015. godine izvršeni su u ukupnom 

iznosu od  4.235.535,16 Kn. 

Članak 3. 
 Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam višak  prihoda i 

primitaka. 

  Ostvareni prihodi i primici  …………………...…........ .5.795.963,42  Kn 
  Izvršeni rashodi i izdaci ……………………...…......…..4.235.535,16  Kn 

 Višak  prihoda u razdoblju 1.1.-31.12.2015.g.…...…  .1.560.428,26  Kn 
  

 Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi: 



  Manjak prihoda iz 2014.g. …………………………………………. – 743.534,13 Kn 

               Višak  prihoda u razdoblju 1.1.- 31.12..2015.g...........................1.560.428,26 Kn 
   Višak prihoda i primitaka………..……………………………........... 816.894,13 Kn 

Članak 4. 
 Stanje žiro-računa na dan 1.1.2015.godine bilo je 593.009,80 Kn,  a na dan 31.12.2015.godine 

822.028,91 Kn. 

Članak 5. 

Stanje blagajne na dan  31.12.2015.godine bilo je  0,00  kn. 

Članak 6. 
 

Stanje potraživanja na dan 31.12.2015.g.: 

-     potraživanja za općinske poreze …………………………  ……. 223.946,20 Kn 

-     potraživanja za najam poslovnog prostora………………………     2.413,78 Kn 

-     potraž.za zakup poljop. zemljišta u vlasništvu RH..................... 189.791,76 Kn 

-     potraž.za zakup polj. zemljišta - dugogodišnji zakup ...............    32.786,92 Kn 

-     potraž.za najam – dvorana(domova)...........................................   2.200,00 Kn 

-     potraživanja za korištenje javne površine .................................. .12.285,00 Kn 

-     potraživanja – spomenička renta…………………………………… .   450,85 Kn 

-     potraživanja za šumski doprinos………………………………………    87,29  Kn 

-     potraživanja za komunalnu naknadu……………………………  .649.712,38 Kn 

-     potraživanja za komunalni doprinos........................................... .  81.791,45  Kn 

-     potraživanja za grobno mjesto………………………...………………1.544,00 Kn 

-     potraživanja za grobnu naknadu…………………………………..… 1.142,28 Kn 

-     potraživanja po osnovi prodaje poljop. zemljišta ………….…....   95.892,39 Kn 

-     potraživanja od prodanih stanova …………………………………   1.242,11 Kn 

Članak 7. 
 Nepodmirene obveze na dan 31.12.2015.godine, u ukupnom iznosu  37.670,39  kn, odnose se na: 

-  obveze za zaposlene (plaća 12/15. )    32.670,39 

-  unaprijed plaćeni prihodi                            200,00              

-  nepodmirene obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2015.godine iznosile su   4.934,78 Kn 

Članak 8. 
 Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije  

usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Vrpolje za 

razdoblje 1.1. do 31.12.2015. g. 

POSEBNI DIO 
Članak 9. 

 Posebni dio Proračuna Općine Vrpolje sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po 

osnovnim i potanjim namjenama, odnosno po pozicijama. 



Članak 10. 
 Godišnji obračun Proračuna Općine Vrpolje, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 

prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

TOČKA 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vrpolje na dan 
31.12.2015.g. 

 Ankica Zmaić: Navedena Odluka se nadovezuje na prethodnu točku vezano za 
izvršenje Proračuna pa predlažem na usvajanje. 

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

O D L U K U 

o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vrpolje 

na dan 31. 12. 2015.g. 

Članak 1. 

 Višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.477.632,07 kn koristit će se za djelomično pokriće 

manjka prihoda od nefinancijske imovine. 

 Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 660.737,94 kn. 

 Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 660.737,94 kn ostaje 

nam višak prihoda poslovanja u iznosu od 816.894,13 kn i kao takav bit će evidentiran u 

knjigovodstvenoj evidenciji. 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

TOČKA 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Povjerenstva o popisu imovine 
Općine Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2015.godine 

 Ankica Zmaić: Sukladno Zakonu imenovala sam Povjerenstvo o popisu imovine u 
sastavu: Tomislav Šimundić, Pero Pepić i Nada Funarić koji su izvršili popis te je potrebno 
donijeti Odluku o usvajanju a na temelju njihovog Izvješća. Mi smo jedna od Općina koja ima 
najviše riješenu imovinu, odnosno provedenu u zemljišnim knjigama i procijenjenu vrijednost 
imovine. 
 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno 
je donijelo slijedeću 

O D L U K U 

o popisu imovine i obveza Općine Vrpolje 

 



Članak 1. 

 Za  obavljanje popisa dugotrajne imovine, sitnog inventara i opreme, novčanih 
sredstava te obveza i potraživanja Općine Vrpolje osnivam Povjerenstvo za popis imovine i 
obveza u sastavu: 

1. Tomislav Šimundić, za predsjednika 
2. Nada Funarić, član 
3. Pero Pepić, član 

Članak 2. 

 Sa stanjem na dan 31. prosinca 2015.godine popisom se mora obuhvatiti sva imovina i 
obveze koji su u strukturi Računskog plana proračuna obuhvaćeni razredima: 

- 0 Nefinancijska imovina 
- 1 Financijska imovina i  
- 2 Obveze 

Članak 3. 

 Povjerenstvo za popis imovine i obveza Općine Vrpolje dužno je izvršiti popis sa 
stanjem na dan 31. prosinca 2015.godine, a u razdoblju kako slijedi: 

- Od 15. do 31. prosinca 2015.godine obavit će se popis osnovnih sredstava, 
odnosno dugotrajne imovine i sitnog inventara i opreme 

- Dana 31. prosinca 2015.godine obavit će se popis novca na žiro računu i u blagajni 
- Od 7. siječnja do 15. siječnja 2016.godine obavit će se popis obveza i potraživanja 

Članak 4. 

 Povjerenstvo za popis imovine i obveza dužno je sastaviti cjeloviti izvještaj o 
izvršenom popisu s popisnim listama i rezultatima popisa s obrazloženjem, mišljenjima i 
prijedlozima u svezi popisnih razlika i prijedlozima za rashod imovine te ga dostaviti 
Općinskoj načelnici Općine Vrpolje na usvajanje najkasnije do 29. siječnja 2016.godine. 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim stranicama 
Općine Vrpolje www.vrpolje.hr. 

TOČKA  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2015.godini 

 Ankica Zmaić: Sukladno Zakonu o kom. gospodarstvu, a rashodima planiranim u 
našem Proračunu u ovom zaključku je navedeno što je planirano a što realizirano. 
 Davor Mikić: Ovdje piše kod nerazvrstanih cesta da je planirano 113.750,00 kuna, a 
ostvareno: 113.750,00 kn dali se to odnosi na nasipanje cesta. 



 Ankica Zmaić: Ne odnosi se na nasipanje već na financiranje elaborata za 
nerazvrstane ceste kako bi riješili imovinsko-pravno stanje nerazvrstanih cesta, odnosno 
vlasništvo. 

 Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo slijedeći 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2015. godini 

Članak 1. 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture propisani u članku 30. Zakona 

o komunalnom gospodarstvu na području općine Vrpolje za 2015. godinu planiran je u iznosu od 

1.801.750,00 kune iz Općinskog proračuna, a ostvaren u iznosu od 1.722.765,25 kuna iz Općinskog 

proračuna. 

Članak 2. 

 Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako slijedi: 

1. Građenje javnih površina 
a) Izgradnja pješačkih staza u Vrpolju u Ulici J.B.Jelačića   

Planirano: 780.000,00 kuna 

Ostvareno: 780.823,96 kuna 

b) Izgradnja i uređenje parka i dječjeg igrališta u Čajkovcima 

Planirano: 213.000,00 kuna 

Ostvareno: 210.168,75 kuna 

c) Izgradnja pješačkih staza u Starim Perkovcima (dio u Kolodvorskoj ulici, Đakovačkoj 

ulici i Ulici J. i F. Zmaića) 

Planirano: 23.000,00 kuna 

Ostvareno: 22.901,50 kuna 

d) Uređenje kružnog toka u Vrpolju 

Planirano: 25.000,00 kuna 

Ostvareno: 22.006,11 kuna 

2. Građenje nerazvrstanih cesta 
Planirano: 113.750,00 kuna 

Ostvareno: 113.750,00 kuna 

 

3. Građenje groblja 
a) Izgradnja pješačkih staza na groblju u Starim Perkovcima 



Planirano:  62.000,00 kuna 

Ostvareno: 61.624,05 kuna 

b) Uređenje Mrtvačnice u Čajkovcima (vodovod) 

Planirano: 5.000,00 kuna 

Ostvareno: 4.507,50 kuna 

c) Nabava rasvjetnih tijela u Mrtvačnici u Starim Perkovcima 

Planirano: 5.000,00 kuna 

Ostvareno: 0,00 kuna 

4. Javna rasvjeta 
a) Izgradnja javne rasvjete u naselju Stari Perkovci – Ulica Đakovačka 

Planirano: 161.000,00 kuna 

Ostvareno: 160.625,00 kuna 

b) Izgradnja javne rasvjete u naselju Stari Perkovci, Ulica V. Nazora 

Planirano: 70.000,00 kuna 

Ostvareno: 62.074,00,00 kuna 

c) Izgradnja javne rasvjete u naselju Vrpolje, Ulica J.B.Jelačića 

Planirano: 245.000,00 kuna 

Ostvareno: 231.068,75 kuna 

d) Izgradnja javne rasvjete na školsko-športskom igralištu u naselju Čajkovci 

Planirano: 23.000,00 kuna 

Ostvareno: 22.375,00 kuna 

e) Izgradnja javne rasvjete na školsko-sportskom igralištu u naselju Stari Perkovci 

Planirano: 25.000,00 kuna 

Ostvareno: 24.840,63 kune 

5. Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda - 
kanalizacija 
a) Izgradnja prečistaća za Općinu Vrpolje  

Planirano: 51.000,00 kuna 

Ostvareno: 0,00 kuna 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 



TOČKA 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 
2015.godini 

 Ankica Zmaić: Sukladno Zakonu o kom. gospodarstvu a temeljem članka 28 stavak 4. 

Općinsko vijeće dužno je donijeti navedeni  Zaključak. Ovdje je navedeno sve što je planirano u 

2015.g. i koliko je realizirano. Sve je pojašnjeno znači ceste su planirane za nasipanje ali nije 

realizirano u 2015.godini, a sada u 2016.godini imamo novog izvođača pa će se nastojati riješiti 

nasipanje. 

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

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  

Općine Vrpolje u 2015. godini 

Članak 1. 

 Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Vrpolje za 2015. godinu 

planiran je u iznosu od 526.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu od 432.757,05 kuna. 

Članak 2. 

 Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako slijedi: 

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 

Planirano: 25.000,00 kuna 

Ostvareno: 18.971,23 kune 

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 

Planirano: 30.000,00 kuna 

Ostvareno: 24.497,40 kuna 

3. Održavanje javnih površina 
- nabava i postavljanje turističkih znakova, sanacija pješačkih staza, sadnja drveća, 

nasipanje zemlje, uklanjanje drveća i drugo 

Planirano: 45.000,00 kuna 

Ostvareno: 32.112,50 kuna 

4. Održavanje nerazvrstanih cesta 
- nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim agregatom i nasipanje poljskih putova na 

području općine Vrpolje te čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama 



 

Planirano: 60.000,00 kuna 

Ostvareno: 4.002,95 kuna 

5. Održavanje groblja 
- održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz smeća sa groblja u svim naseljima 

Planirano: 45.000,00 kuna 

Ostvareno: 31.089,66 kuna 

6. Javna rasvjeta 
- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i poboljšanje rasvjete na području Općine Vrpolje 

Planirano: 35.000,00 kuna 

Ostvareno: 33.575,38 kuna  

- troškovi el. energije za javnu rasvjetu na području općine Vrpolje 

Planirano: 286.000,00 kuna 

Ostvareno: 288.507,93 kuna 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne 
skrbi na području Općine Vrpolje u 2015.godini 

 Ankica Zmaić: Sukladno Zakonu  Općinsko vijeće dužno je donijeti navedeni  Zaključak. U 

Izvješću  je navedeno sve što je planirano u 2015.g. i koliko je realizirano, odnosno sve je to u 

Proračunu, samo je u Izvješću razvrstano po oblicima pomoći. 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga jednoglasno je donesen slijedeći 

Z A KL J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa  

socijalne skrbi na području Općine Vrpolje u 2015. godini 

Članak 1. 

 Program socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2015. godinu planiran je u iznosu 

355.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu 336.100,59 kuna iz Proračuna Općine Vrpolje te 42.750,00 kn 

za ogrjev. 

Članak 2. 

 Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako slijedi: 

1. Pomoć za stanovanje – Planirano: 20.000,00 kuna 

(režije i dr. troškovi )   Ostvareno: 19.496,31 kuna 



2. Jednokratna novčana pomoć – Planirano: 2.000,00 kn 

      zbog teških okolnosti (bolest) Ostvareno: 2.000,00 kn 

3. Jednokratna novčana pomoć za studente – Planirano: 60.000,00 kn 

                                                                                  Ostvareno: 58.000,00 kn 

4. Jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta – Planirano: 20.000,00 kn 

                                                                                              Ostvareno: 17.000,00 kn 

5. Pomoć za troškove prijevoza učenicima srednjih škola – Planirano: 30.000,00 kn 

                                                                                                        Ostvareno: 18.403,00 kn 

6. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu – Planirano: 1.500,00 kn za Sv. Nikolu – prvi razredi O.Š.

                                                        Ostvareno: 1.218,75 kn 

7. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova – Planirano: 1.000,00 kn 

                                                                                    Ostvareno: 0,00 kn 

8. Pomoć – oslobađanje plaćanja komunalne naknade – Planirano: 4.000,00 kn 

                                                                                                     Ostvareno: 4.008,00 kn 

9. Sufinanciranje redovitog programa Dječjeg vrtića -    Planirano: 180.000,00 kn  «Zvrk» Područni 

vrtić Vrpolje                                             Ostvareno: 180.000,00 kn 

10. Pomoć za građane i kućanstva u naravi – bilježnice za učenike osnovne škole, pomoć i      

      njega u kući i sufinanciranje knjige  

- Planirano: 25.000,00 kn 
- Ostvareno: 23.757,33 kn 

11. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija 

 - Crveni križ - Planirano: 12.000,00 kuna 

                                           - Ostvareno: 11.217,20 kuna 

 - Udruga slijepih – Planirano: 1.000,00 kuna 

                                               Ostvareno: 1.000,00 kuna 

12. Osiguranje ogrjeva korisnicima pomoći za uzdržavanje – Planirano: 45.000,00 kn 

                                                                                                           Ostvareno: 42.750,00 kn 

Članak 3. 

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

TOČKA  8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju 
u Proračunu Općine Vrpolje u 2015.godini 

 Ankica Zmaić: Što se tiče društvenih djelatnosti planirano je bilo 705.000,00 kuna, a 
ostvareno je 669.048,15 kuna. Evo ukoliko netko želi još nešto pitati izvolite pitati. 



 Tomislav Gregurić: Pitao bi što se tiče Vatrogasne zajednice stalno se spominjalo 
iznos od 100.000,00 kuna za njih a sada ovdje stoji 125.000,00 kuna. 
 Ankica Zmaić: Rebalansom koji je bio donesen na sjednici u studenom 2015.g. je 
povećan iznos na 125.000,00 kuna jer su bile zamolbe iz DVD Vrpolje i DVD Stari Perkovci 
te im je dodijeljeno znači 20.000,00 kuna DVD Vrpolje i 5.000,00 kuna DVD Stari Perkovci. 

 Obzirom da više nije bilo pitanja jednoglasno je donesen slijedeći  

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje  

se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2015. godinu 

Članak 1.  

 Program javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u 

Proračunu Općine Vrpolje za 2015. godinu planiran je u iznosu 705.000,00 kuna, a ostvaren je u 

iznosu 669.048,15 kuna. 

Članak 2. 

 Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako slijedi: 

I   KULTURA 

 a) Hrvatska čitaonica Vrpolje (nabavka knjižne i neknjižne građe, materijalni i drugi troškovi i 

djelatnik knjižnice) 

Planirano:  45.000,00 kuna 

Ostvareno: 44.488,29 kuna 

 b) Kulturno umjetnička društva na području Općine Vrpolje  

 KUD «I. Meštrović» Vrpolje - Planirano: 12.000,00 kuna 

                                                           Ostvareno: 12.000,00 kuna 

 KUD «Ravnica» Stari Perkovci – Planirano: 16.000,00 kuna 

                                                                       Ostvareno: 16.000,00 kuna 

 KUD «Đeram» Čajkovci – Planirano: 12.000,00 kn 

                                                           Ostvareno: 12.000,00 kuna 

 Planirano: 40.000,00 kuna 

              Ostvareno: 40.000,00 kuna 

 c) Spomen Galerija «Ivan Meštrović» Vrpolje 

 Planirano: 1.000,00 kuna 

              Ostvareno: 1.000,00 kuna 



II   ŠPORT 

 Sportski klubovi na području Općine Vrpolje 

- RK Vrpolje – Planirano: 35.000,00 kuna 
 Ostvareno: 35.000,00 kuna 

- Taekwondo klub Vrpolje – Planirano: 7.000,00 kuna 
                                                Ostvareno: 7.000,00 kuna 

- NK «Sloga» Vrpolje – Planirano: 26.000,00 kuna 
   Ostvareno: 26.000,00 kuna 

- NK «Mladost» Čajkovci – Planirano: 26.000,00 kuna 
                                              Ostvareno: 26.000,00 kuna 

- NK «» Perkovci – Planirano: 26.000,00 kuna 
                                                    Ostvareno: 26.000,00 kuna 

 Ukupno planirano: 120.000,00 kuna 

              Ukupno ostvareno: 120.000,00 kuna 

 Troškovi režija za sportske objekte plaćeni iz Općinskog proračuna (el. energija, voda, plin) za 

sportske klubove: 

a) RK Vrpolje – Planirano: 5.600,00 kuna, Ostvareno: 5.600,00 kuna 
b) NK „Sloga“ Vrpolje – Planirano: 8.600,00 kuna, Ostvareno: 8.600,00 kuna 
c) NK „Mladost“ Čajkovci – Planirano: 7.000,00 kuna, Ostvareno: 7.000,00 kuna 
d) NK „Perkovci“ Stari Perkovci – Planirano: 10.800,00 kuna, Ostvareno: 10.800,00 kuna 
Ukupno planirano: 32.000,00 kuna 

Ukupno ostvareno: 32.000,00 kuna     

III   PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ 

a) Predškolski odgoj – mala škola – Dj. vrtić «Zvrk» Đakovo 
Planirano: 28.000,00 kuna 

Ostvareno: 28.000,00 kuna 

b) Školski odgoj – O.Š. «I. Meštrović» 
Planirano: 10.000,00 kuna 

Ostvareno: 10.000,00 kuna 

- Za  O.Š. „Ivan Meštrović“ – Kapitalna dotacija 
Planirano: 7.000,00 kuna 

Ostvareno: 6.063,75 kuna 

IV  VJERSKE ZAJEDNICE 

- Župa Vrpolje – 
Planirano: 5.000,00 kuna 

Ostvareno: 5.000,00 kuna 

V   VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE VRPOLJE I DVD 



 Planirano: 125.000,00 kuna 

              Ostvareno: 125.000,00 kuna 

VI   ZAŠTITA I SPAŠAVANJE I CIVILNA ZAŠTITA 

a) Zaštita i spašavanje – Planirano: 10.000,00 kuna 
                              Ostvareno: 0,00 kuna 

b) HGSS Slavonski Brod – Planirano: 5.000,00 kuna 
  Ostvareno: 5.000,00 kuna 

VII    UDRUGE GRAĐANA 

a) UDVDR RH Vrpolje – Planirano: 5.000,00 kuna, Ostvareno: 5.000,00 kuna 

              b) Udruga Matica umirovljenika mjesta Vrpolja – Planirano: 7.000,00 kn 

                                                                                                      Ostvareno: 7.000,00 kuna 

c) Lovačka udruga «Srna» Vrpolje, Čajkovci, Stari Perkovci – Planirano: 6.000,00 kuna, 
Ostvareno: 6.000,00 kuna 

d) Konjogojska udruga Stari Perkovci – Planirano:2.500,00 kn, Ostvareno:2.500,00 kn 
e) Konjogojska udruga „Mrkov“ Vrpolje – Planirano: 2.500,00 kuna, Ostvareno: 2.500,00 kuna  
f) Udruga za uzgoj i zaštitu malih životinja Vrpolje – Planirano: 2.000,00 kuna, Ostvareno: 

2.000,00 kuna 
Planirano: 25.000,00 kuna 

Ostvareno: 25.000,00 kuna 

VIII OSTALE UDRUGE 

a) LAG «Slavonska ravnica» 
Planirano: 10.000,00 kuna 

Ostvareno: 10.000,00 kuna 

b) Ostale udruge (ŠRU Štuka, Moto klub) 
Planirano: 7.000,00 kuna 

Ostvareno: 5.000,00 kuna  

Članak 3. 

 Iz Proračuna Općine Vrpolje u 2015. godini izdvojena su sredstva za kapitalne projekte za 

neprofitne organizacije (udruge i vjerske zajednice) kako slijedi: 

 - Crkva u Vrpolju  - Planirano: 145.000,00 kn 

                                                         - Ostvareno: 139.990,06 kn 

- Udruga «Srna» (za Lovačke domove u  - Planirano: 60.000,00 kn 
St. Perkovcima i u Vrpolju)                - Ostvareno:52.568,88 kn 

 - DVD Vrpolje i DVD Čajkovci                - Planirano: 30.000,00 kn 

                (legalizacija Vatrogasnog doma)  - Ostvareno: 19.937,17 kn 

 Ukupno planirana sredstva: 235.000,00 kn 

              Ukupno ostvarena sredstva: 212.496,11 kn 



Članak 4. 

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

TOČKA 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinske načelnice 
Općine Vrpolje za razdoblje srpanj – prosinac 2015.godine 

Ankica Zmaić: Temeljem odredbi  Statuta Općine Vrpolje i zakonskih propisa podnosim 

Izviješće za srpanj – prosinac 2015. godine. Nadam se da sam iscrpno i opširno opisala sve aktivnosti 

koje smo provodili i realizirali. Znate da Izviješće podnosim dva puta godišnje, a ovo je za drugo 

polugodište  2015. godine. 

Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno je donijelo slijedeći  

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o radu 

Općinske načelnice Općine Vrpolje za razdoblje  

srpanj - prosinac 2015. godine 

Članak 1. 

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

razdoblje od srpanj – prosinac  2015. godine.  

Članak 2. 

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

TOČKA 10. Prijedlog Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine 
Vrpolje 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama u 
kojoj su navedeni svi nazivi ulica, katastarska općina, katastarska čestica, površina, dužina i u 
napomeni dali je ista asfalt ili makadam. Znate da su se 2001. godine mijenjali nazivi ulica pa 
su neke izmijenjene a neke su dodane. 
 Željko Mandarić: Kakakv je spor u ulici kod Tandare? 
 Ankica Zmaić: Ja točno ne znam dogodilo se da su neki ušli u dio ceste a sada je to 
ucrtano i provedeno u skladu sa zakonskim propisima, a trasa je neophodna za formiranje 
ceste. 
 Zvonko Miskrić: U Čajkovcima ova ulica Grobljanska da li ona ide ukrug. 
 Ankica Zmaić: To je glavna Grobljanska ulica koja ide do groblja 
 Željko Vuković: Imamo dvije ulice Matije Gupca u Vrpolju 
 Ankica Zmaić: To je greška treba glasiti Ulica Matije Nikolina 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je donijelo Odluku o popisu 
nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje. 



TOČKA 11.  Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine                       
                       Vrpolje 

 Ankica Zmaić: U ovih 20-tak dana kako se nismo vidjeli 
 - organiziran je humanitarni koncert povodom godišnjice smrti Maria Bogdanović koji 
je općina sufinancirala 
 - poslali smo opomene pred ovrhu za komunalnu naknadu i svakodnevno se dolazi, 
dogovoriti na otplatu isto tako što se tiče grobnog mjesta, grobne naknade, korištenja javnih 
površina 
 - što se tiče zakupa poljop. Zemljišta u Čajkovcima dobili smo obavijesti o raskidu 
ugovora te nakon toga slijedi uvođenje u posjed 
 - izvršeni su radovi na kolnom ulazu u eko-etno kuću 
 - u Čajkovcima u KUD Đeram bila je izborna skupština te je izabran novi predsjednik 
Matej Maleš  
 - održan je sastanak sa predstavnicima HAKOM-om a odnosi se za 
telekomunikacijsku mrežu gdje mi možemo ostvariti neka sredstva na osnovu Ugovora o 
pravu služnosti 
 - do 29. ožujka ćemo  u Ministarstvu regionalnog razvoja  kandidirati društveni dom 
Čajkovci 
 - što se tiče NK „Sloge“ Vrpolje – oni nešto nisu igrali neke utakmice bilo je nekog 
spora oko sredstava, znate da smo im dodijelili na kraju 2015. iznos od 3.000,00 kuna ali ga 
oni još uvijek nisu opravdali. Mijo Šunić je sada predsjednik, pa ćemo vidjeti što će biti. 
Sredstva su uglavnom bila dana za isplatu sudaca međutim oni nisu platili suce. Također 
imaju dug za struju iz 2012.godine i račun je sada blokiran od strane HEP-a. I molim Vas za 
mišljenje što raditi sada sa NK „Sloga“. 
 Pero Pepić: Vratiti Željka Lukačević da to riješi i sredi 
 Željko Lukačević: Bolje ne, mi smo funkcionirali sa redovitim sredstvima dok su 
drugi dobivali i druga sredstva. 
 Tomislav Šimundić: Pitanje je što ćemo sada sa njima obzirom da nisu opravdali 
sredstva iz prošle godine. 
 Pero Pepić: ja predlažem da se uplate sredstva NK Slogi pa neka se krene 
 Željko Lukačević: Možda bi bilo bolje da možda nisam ni bio i predlažem da se to 
možda krene sa svim mogućim kontrolama, ali da im se pomogne 
 Ankica Zmaić: Ja sam protiv dodjele sredstava jer nisu još potpisali ni Ugovor o 
sufinanciranju. 

 Obzirom da je većina vijećnika podržavala da se NK „Slogi“ isplate sredstva za 
daljnje funkcioniranje te pristupilo glasanju gdje je Općinsko vijeće se 2 suzdržana 
glasa (J. Čivić i T. Gregurić) i 8 glasova ZA donijelo zaključak da se NK „SLOGI“ 
dodijele sredstva za daljnji rad u iznosu 5.000,00 kuna. 

TOČKA 12.  R a z l i č i t o. 

 Ankica Zmaić: Pristigla je zamolba Zvonimira Kalić za izdavanje CD njegovog 
prvijenca te moli za sufinanciranje, moj prijedlog je 2.500,00 kuna. 



 Nakon rasprave u kojoj ne sudjelovalo nekoliko članova općinskog vijeća Općinsko 
vijeće je sa 1 glasom suzdržanim (J. Čivić) i 9 glasova ZA donijelo odluku o dodjeli 2.500,00 
kuna za sufinanciranje izdavanja CD-a. 

 Ankica Zmaić: Također smo dobili zamolbu Udruge šokaca iz Đakovo također za 
izdavanje knjige pa Vas molim da se izjasnite. 

 Jednoglasno je od strane Općinskog vijeća donesena Odluka o dodjeli 1.000,00 kuna 
Udrugi šokaca Đakovo. 

 Tomislav Šimundić: Sutra je sastanak sa Strizivojnom u 19,30 sati trebalo bi biti 
nazočno tri predstavnika Općine Strizivojna i tri predstavnika Općine Vrpolje. 
 Berta Abramović: Bilo je dosta kritike da se kupi lamperija za pozornicu u Sali. 
 Željko Vuković: Da li se može prokopati kanal iza mlina, tamo Pero iza tvoje kuće. 
 Pero Pepić: Ja sam protiv jer sam ja sam kopao svoj kanal pa neka i oni kopaju svoj 
 Željko Vuković: Treba se popraviti rasvjeta u Wolfartovoj 
 Željko Mandarić: Voda uz cestu u Radićevoj se zadržava treba riješiti. 
 Zvonko Miskrić: Što je sa Čajkovačkim smetlištem? I da li je sve sanirano nakon 
odrade vodovoda u Čajkovcima kod Maglića i prijelazi u centru i kod grobljanskog ulaza, sve 
ovo već tražim tri godine i nikako. 
 Ankica Zmaić: Smetlište u Čajkovcima će se riješiti, a za nezavršene radove u 
Čajkovcima pitajte Želju. 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga od strane članova Općinskog vijeća 
sjednica je zaključena u 21,22 sata. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić            Tomislav Šimundić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


