
Z A P I S N I K 

 o radu 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 31. siječnja 
2017.godine sa početkom u 20,00 sati u prostorijama Općinske uprave. 

 Sjednici nazočni: Pero Pepić, Josip Čivić, Željka Orešković, Zvonko Miskrić, Berta 
Abramović, Željko Mandarić, Tomislav Šimundić, Željko Vuković, Željko  Kucjenić 

Sjednici nisu nazočni: Marko Marić, Damir Funarić, Davor Mikić 
Izostanak opravdali: Tomislav Gregurić 
 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  32. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 

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

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrpolje za 2017.godinu, 

3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja 

Općine Vrpolje za razdoblje siječanj – svibanj 2017.godine, 

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

zgrada na području Općine Vrpolje za 2017.godinu, 

5. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.g., 

6. Prijedlog Programa korištenja prihoda ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog 

korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Vrpolje za 2017.godinu, 

7. Prijedlog Programa korištenja prihoda od naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vrpolje za 2017.godinu, 

8. Prijedlog Programa financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz 

Proračuna Općine Vrpolje za 2017.godinu, 

9. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području Općine Vrpolje, 

10. Prijedlog Zaključka o  usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Vrpolje za 2016.godinu, 

11. Prijedlog Zaključka za imenovanje mrtvozornika na području Općine Vrpolje, 

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

13. R a z l i č i t o. 

Nakon predloženog dnevnog reda za riječ se javila gđa. načelnica i predložila još jednu točku 

dnevnog reda koja bi bila pod točkom 2. Dnevnog reda i glasi: Prijedlog  Odluke o usvajanju Izvješća 

Povjerenstva o popisu imovine Općine Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2016.godine 

Nakon prijedloga Načelnice Ankice Zmaić za proširenje Dnevnog reda predsjednik Općinskog 

vijeća dao je na glasanje dnevni red za 33. sjednicu Općinskog vijeća koji sada glasi: 

 



D N E V N I  R E D : 

1. Usvajanje Zapisnika o radu  32. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Povjerenstva o popisu imovine Općine Vrpolje sa 

stanjem 31. 12. 2016.godine, 

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

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrpolje za 2017.godinu, 

4. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja 

Općine Vrpolje za razdoblje siječanj – svibanj 2017.godine, 

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

zgrada na području Općine Vrpolje za 2017.godinu, 

6. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.g., 

7. Prijedlog Programa korištenja prihoda ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog 

korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Vrpolje za 2017.godinu, 

8. Prijedlog Programa korištenja prihoda od naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vrpolje za 2017.godinu, 

9. Prijedlog Programa financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz 

Proračuna Općine Vrpolje za 2017.godinu, 

10. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području Općine Vrpolje, 

11. Prijedlog Zaključka o  usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Vrpolje za 2016.godinu, 

12. Prijedlog Zaključka za imenovanje mrtvozornika na području Općine Vrpolje, 

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

14. R a z l i č i t o. 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

TOČKA  1. Usvajanje Zapisnika o radu  32. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 32. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Vrpolje jednoglasno je donesen sljedeći  

Zaključak: 
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 32. sjednice Općinskog vijeća 

općine Vrpolje. 

TOČKA  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Povjerenstva o popisu imovine Općine Vrpolje 

sa stanjem 31. 12. 2016.godine 

 Ankica Zmaić: Sada ste dobili Odluku i Izvješće od Povjerenstva o popisu imovine 
koje sam imenovala 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. 
 Željko Mandarić: Da li ćemo mi kada moći naplatiti ova potraživanja? 
 Ankica Zmaić: Što se tiče komunalne naknade iznos je velik ali znate da smo išli u 
ovrhe i sredstva nam sjedaju na račun, što se tiče potraživanja od poreza to naplaćuje i ovrhe 
provodi Porezna uprava, a potraživanja za zakupe i korištenje državnog poljoprivrednog 



zemljišta treba provoditi Ministarstvo poljoprivrede i ODO. 
 Željko Vuković: Molimo za iduću sjednicu da se dostave izlistanja za kom. naknadu, 
zemlju, grobno mjesto, grobnu naknadu odnosno analitičke kartice. 
 Ankica Zmaić: Biti će dostavljeno. 

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

O D L U K U 

o usvajanju Izvješća Povjerenstva o popisu 

imovine Općine Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2016. godine 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Izvješće Povjerenstva o izvršenom popisu imovine u 

vlasništvu Općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2016. godine. 

Članak 2. 

 Povjerenstvo je izvršilo popis imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i 

obveza Općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2016. godine te sastavilo Izvješće, odnosno zapisnik o 

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

blagajničkom izvještaju i žiro računa na dan 31. 12. 2016. godine. 

Članak 3. 

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

posavske županije». 

TOČKA  3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za rad 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrpolje za 2017.godinu 

 Ankica Zmaić: Za redovito financiranje političkih stranaka u 2017.godini predviđeno je 
13.000,00 kuna, što znači svakom vijećniku pripada iznos od 1.000,00 kuna. Za prvih šest mjeseci 
50% predviđenih sredstava će biti isplaćeno kako je navedeno u članku 6. Odluke dok će se preostali 
iznos rasporediti političkim strankama nakon održanih lokalnih izbora razmjerno osvojenom broju 
mandata odnosno broju vijećnika koji pripada svakoj pojedinoj političkoj stranci. 

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

O D L U K U 

o raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za rad  političkih stranaka  

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrpolje za 2017. godinu 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje osiguralo je u Proračunu općine Vrpolje za 2017. 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 ima 13 vijećnika, tako da za svakog vijećnika pripada iznos od 

1.000,00 kuna, što je ukupno 13.000,00 kuna. 

Članak 5. 

 Za prvih šest mjeseci 2017.godine raspoređuje se iznos od 6.500,00 kuna ili 500,00 kuna po 

vijećniku zbog isteka mandata ovog saziva Općinskog vijeća prema broju vijećnika kako slijedi: 

 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 za prvih šest mjeseci 2017. godine 

raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Vrpolje za 2017. godinu u iznosima kako 

slijedi: 

1. HDZ – 9 x500,00  =      4.500,00 kuna 
2. HDSSB- 2 x 500,00  =      1.000,00 kuna 
3. SDP- 1 x 500,00  =         500,00 kuna 
4. HSS - 1 x 500,00  =         500,00 kuna 
što ukupno iznosi 6.500,00 kuna.  

Članak 7. 

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

stranke tromjesečno odnosno kvartalno u jednakim iznosima koji im pripadaju. 

Članak 8. 

 Preostalih osiguranih 6.500,00 kuna za drugih šest mjeseci 2017.godine, odnosno 500,00 

kuna po vijećniku rasporediti će se političkim strankama nakon održanih lokalnih izbora razmjerno 



broju osvojenih mandata ili broju vijećnika koji budu pripadali svakoj pojedinoj političkoj stranci ili 

nezavisnom vijećniku u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

Članak 9. 

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

Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA  4.    Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja     

Općine Vrpolje za razdoblje siječanj – svibanj 2017.godine 

Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Odluku o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika 

srednjih škola za razdoblje siječanj – svibanj 2017. godine.  Takvu Odluku smo već donosili u prošloj 

godini i isplata je išla u mjesecu prosincu a sada bi isplata išla u mjesecu svibnju za sve mjesece i 

naravno nakon prikupljene dokumentacije za svakoga, odnosno za drugo polugodište školske godine 

2016./2017. Uvjeti i način za sufinanciranje su ostali isti.  

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

O D L U K U 

o sufinanciranju prijevoza redovitih  

učenika srednjih škola sa područja Općine Vrpolje za razdoblje 

siječanj - svibanj 2017.godine 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, postupak i način ostvarivanja prava na sufinanciranje 

troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja Općine Vrpolje za razdoblje od 

siječnja do svibnja  2017.godine, odnosno 2. polugodište školske godine 2016/2017. 

Članak 2. 

 Pod javnim prijevozom redovitih učenika srednjih škola podrazumijeva se prijevoz vlakom od 

mjesta prebivališta učenika do mjesta škole i od mjesta škole do mjesta prebivališta. 

Članak 3. 

 Uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje javnog prijevoza su: 

- prebivalište na području Općine Vrpolje 

- redovito pohađanje srednje škole 

- da na dan podnošenja pisanog zahtjeva ili zamolbe roditelji ili staratelji učenika nemaju 

financijskog duga s bilo koje osnove prema Općini Vrpolje većeg od 200,00 kuna 

- da ne koriste sufinanciranje od 25% sa neke druge osnove propisane zakonskim 

odredbama 

Članak 4. 



 Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke ostvaruju pravo na sufinanciranje 

troškova prijevoza vlakom u iznosu 25% cijene mjesečne karte za odgovarajuće relacije na kojima 

koriste usluge prijevoza za razdoblje od siječnja do svibnja 2017.godine. 

Članak 5. 

 Pravo na sufinanciranje prijevoza redovitih učenika ostvaruje se podnošenjem pisane 

zamolbe Općini Vrpolje, općinskoj načelnici uz prilaganje slijedeće dokumentacije: 

- OIB učenika 

- OIB roditelja koji podnosi zamolbu i na čiji račun će se izvršiti uplata 

- Potvrdu srednje škole kojom se potvrđuje da učenik redovito pohađa školu 

- Kopiju iskaznice HŽ-a 

- Kopije mjesečnih karti 

- Preslik IBAN računa roditelja na koji će se izvršiti isplata financijskih sredstava 

Članak 6. 

 Pravo na sufinanciranje prijevoza redovnih učenika srednjih škola ostvaruje se donošenjem 

rješenja o isplati novčane pomoći za pet mjesečnih karti. 

Članak 7. 

 Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Vrpolje za 2017.godinu i 

planirana su Programom socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2017.godinu. 

Članak 8. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje zadužuje Općinsku načelnicu za izvršenje i provođenje ove 

Odluke. 

Članak 9. 

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

posavske županije“. 

TOČKA  5. Prijedlog Programa korištenja prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

                   zgrada na području Općine Vrpolje za 2017.godinu 

 Ankica Zmaić: U skladu sa nezakonito izgrađenim zgradama u Proračunu smo predvidjeli 

iznos od 155.000,00 kuna i utrošiti će se za pješačke staze u Vrpolju, znači točno je propisano za što 

se mogu ta sredstva utrošiti a navedeno je za komunalnu infrastrukturu. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje 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 2017. godinu 

Članak 1. 



 U Proračunu Općine Vrpolje za 2017. 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 2017. godinu i to 

za: 

- izgradnju pješačkih staza u naselju Vrpolje  

Članak 3. 

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

posavske županije“. 

TOČKA  6. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.g. 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste također dobili prijedlog Programa utroška sredstava 

šumskog doprinosa za 2017.godinu koja sredstva se  u skladu sa Zakonom o šumama  mogu utrošiti 

za  kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, održavanje i izgradnju a predviđen je iznos od 

45.000,00 kuna. 

 Općinsko vijeće jednoglasno je odnijelo sljedeći  

P R O G R A M 

utroška sredstava šumskog doprinosa 

za 2017.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 

2017.godinu. 

Članak 2. 

 Prihod od šumskog doprinosa u 2017.godini planiran je u iznosu od 45.000,00 kuna i utrošit 

će se za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, održavanje i izgradnju. 

Članak 3. 

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

Brodsko-posavske županije“. 



TOČKA  7. Prijedlog Programa korištenja prihoda ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog 

korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Vrpolje za 2017.godinu 

 Ankica Zmaić: U Proračunu Općine Vrpolje za 2017.godinu predviđen je prihod od zakupa, 

prodaje i privremenog korištenja poljop. zemljišta u iznosu od 1.250.000,00 kuna  a navedena 

sredstva će se utrošiti za nasipanje i održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova, održavanje 

kanalske mreže, katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, uređenje i izgradnju ruralne infrastrukture 

vezane za poljoprivredu, sufinanciranje LAG-a i sufinanciranje aktivnosti izrade projekata. 

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

donijelo sljedeći 

PROGRAM 

korištenja prihoda ostvarenih od zakupa 

prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u  

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje 

za 2017.godinu 

Članak 1.  

 U Proračunu Općine Vrpolje za 2017.godinu predviđen je prihod od zakupa, prodaje i privremenog 

korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje u iznosu od 

1.250.000,00 kuna. 

Članak 2. 

 Ostvareni prihodi od zakupa i privremenog korištenja, dugogodišnjeg zakupa i prodaje, odnosno 

financijska sredstva koristiti će se ili utrošiti za nasipanje i održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova, 

održavanje kanalske mreže, katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, uređenje i izgradnja ruralne infrastrukture 

vezane za poljoprivredu, sufinanciranje rada LAG-a i sufinanciranje aktivnosti izrade projekata i ostalih 

dokumenata za provedbu mjera potpore iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020.godine. 

Članak 3. 

 Planirani prihodi u iznosu od 1.250.000,00 kuna utrošit će se za sljedeće: 

- Geodetsko-katastarske usluge (sređivanje zemljišno-knjižnog stanja nerazvrstanih cesta, izdavanje 

gruntovnih i posjedovnih listova, izrada Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta itd) 

         = 125.000,00 kuna 

- Članarina LAG-u „Slavonska Ravnica“      =    10.000,00 kuna 

- Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova    = 500.000,00 kuna 

- Projektna dokumentacija i izgradnja komunalne odnosno ruralne infrastrukture (ceste i javna 

rasvjeta)         = 550.000,00 kuna 

- Izrada projekata i ostale dokumentacije za provedbu mjere potpore PRR 2014 – 2020.g. 

                        =   65.000,00 kuna 

UKUPNO:           = 1.250.000,00 kuna 

Članak 4. 

 Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ a primjenjuje se sa 1. 

siječnja 2017.godine. 



TOČKA   8. Prijedlog Programa korištenja prihoda od naknade za promjenu namjene 

                             poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vrpolje za 2017.godinu 

 Ankica Zmaić: Planirana sredstva u iznosu 10.000,00 kuna iako smo u prošloj godini dobili 

1.700,00 kuna s te osnove utrošit će se za okrupnjavanje, privođenje funkciji, povećanje vrijednosti 

poljoprivrednog zemljišta, sređivanje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja poljop.zemljišta. 

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

PROGRAM 

korištenja prihoda od naknade za  

promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na  

području Općine Vrpolje za 2017.godinu 

Članak 1. 

 U Proračunu Općine Vrpolje za 2017.godinu predviđen je prihod od naknade za promjenu 

namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vrpolje u iznosu od 10.000,00 kuna. 

Članak 2. 

 Ostvareni prihodi od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području 

Općine Vrpolje, odnosno financijska sredstva koristit će se ili utrošiti za okrupnjavanje, privođenje 

funkciji, povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta, sređivanje zemljišnoknjižnog i katastarskog 

stanja poljoprivrednog zemljišta te druge aktivnosti vezane za poljoprivredno zemljište. 

Članak 3. 

 Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje 

se sa 1. siječnja 2017.godine. 

TOČKA  9.  Prijedlog Programa financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne 

                             zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje za 2017.godinu  

 Ankica Zmaić: Za ovaj Program Proračunom je predviđen iznos od 185.000,00 kuna a utrošiti 

će se za financiranje redovne djelatnosti  u iznosu 90.000,00 kuna, za izvanredna sredstva u iznosu 

10.000,00 kuna, te za kapitalne donacije ukupno 70.000,00 kuna i za civilnu zaštitu 15.000,00 kuna. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je donijelo sljedeći 

P R O G R A M 

financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite 

iz Proračuna Općine Vrpolje za 2017.godinu 

Članak 1. 

 Sukladno zakonskim propisima i potrebama Općine Vrpolje u Proračunu Općine Vrpolje za 

2017.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, a 

raspoređuju se kako slijedi: 

- Za financiranje redovne djelatnosti – redovna sredstva u iznosu 90.000,00 kuna 

isplatit će se na poslovni račun VZO Vrpolje 

- Izvanredna sredstva u iznosu 10.000,00 kuna koristit će se za izvanredne potrebe 

vatrogastva i zaštite od požara 

2. Kapitalne donacije za vatrogastvo i zaštitu od požara – ukupno 70.000,00 kuna za 

ulaganja u vatrogasne objekte i opremu 

 

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 2017.godinu iznose 185.000,00 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 2017.godine i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA  10.  Prijedlog Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području Općine Vrpolje 

 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 2017.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 Josip Čivić, a zapovjednik Željko Abramović. Predsjednik DVD-a Čajkovci je Ivan 

Novoselović, a zapovjednik je Tomislav Perčević. 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 2017.godinu predviđena su financijska sredstva: 

- Civilna zaštita …………………………………………………….  10.000,00 kuna 

- Vatrogastvo ……………………………………………………….100.000,00 kuna 

- Crveni križ Slavonski Brod ………………………………….  12.000,00 kuna 

- HGSS Stanica Slav. Brod ……………………………………….  5.000,00 kuna 

Prijedlogom projekcije Proračun za razdoblje od 2017. do 2019. godine predviđena su jednaka 

financijska sredstva za 2018.godinu, a za 2019.godinu predviđeno je povećanje sredstava. 

Članak 2. 

 Ovaj Godišnji Plan primjenjuje se sa 1.siječnja 2017.godine i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA  11. Prijedlog Zaključka o  usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Vrpolje za 2016.godinu 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Analizu stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Vrpolje za 2016.godinu i Zaključak o usvajanju analize stanja sustava civilne zaštite. U analizi 

je sve detaljno opisano koje imamo ugroze odnosno vrste prirodnih katastrofa, pa svaka pojedinačno 

pojašnjeno npr. koliko je bilo požara na području Općine Vrpolje, zatim planski i provedbeni 

dokumenti koji su doneseni, nadalje da li imamo skloništa, koliko imamo DVD-ova, kada smo imali i 

koje inspekcijske nadzore  te na kraju zaključak pa tko želi nešto pitati izvolite. 

 Obzirom da nije bilo rasprave po ovoj točki Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je 

donijelo sljedeći 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Analize stanja 

sustava civilne zaštite na području Općine Vrpolje za 2016. godinu 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Analizu stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Vrpolje za 2016. godinu koja je sastavni dio ovog Zaključka. 

 



Članak 2. 

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

TOČKA   12. Prijedlog Zaključka za imenovanje mrtvozornika na području Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Kao što ste vidjeli i u materijalima dobili smo dopis od Upravnog odjela za 

zdravstvo i socijalnu skrb za imenovanje mrtvozornika obzirom da je dr. Marija Tečer odustala od 

mrtvozorstva. Znamo da je jedan od mrtvozornika dr.Predrag Vučković dok drugog mrtvozornika 

moramo imenovati. U mrtvozorstvo je znala ići i medicinska sestra Jasminka Mihalj koja je također 

navedena u dopisu te ja predlažem da mi imenujemo medicinsku sestru Jasminku Mihalj obzirom je 

dr. Tečer odustala. Također je zahtjev za mrtvozorstvo poslao i dr. Godić iz Sl. Broda koji je u mirovini 

ali na nama je da odlučimo. 

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

sljedeći 

Z A K L J U Č A K 

za imenovanje mrtvozornika  

za područje Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje predlaže da se za mrtvozornika za područje općine Vrpolje 

imenuje gospođa Jasminka Mihalj, medicinska sestra koja je zaposlena u Ordinaciji opće medicine dr. 

Marija Tečer i vrše uslugu zdravstvene zaštite na području Općine Vrpolje za naselje Stari Perkovci. 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

TOČKA 13. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić: Početkom mjeseca siječnja dobili smo od Ureda za reviziju Upitnik da 

dostavimo sve vezano za poljoprivredno zemljište te smo sada u prikupljanju tih dokumenata, ustvari 

sve Općine su dobile takav upitnik. 

 - raspisan je javni natječaj za financiranje Udruga , a Povjerenstvo je u sastavu : Predsjednica 

Željka Orešković, Tomislav Šimundić, Josip Čivić, Željko Vuković i Berta Abramović, rok za dostavu 

prijava je 9.02. pa molim sve udruge da postupe u skladu s natječajem. 

 - Također su raspisani natječaji  u Ministarstvu regionalnog razvoja i Ministarstvu 

graditeljstva na koje će se Općina Vrpolje kandidirati a odnose se na Dom u Starim Perkovcima i 

pješačke staze u Vrpolju 

 - dostavili smo Ministarstvu graditeljstva Izvješće o utrošenim sredstvima u 2016.godini od 

istog Ministarstva 

 - slali smo opomene za državno poljoprivredno zemljište – naplatu dugova 

 - donijela sam Plan javne nabave za 2017.g. 

 - pripremamo sad troškovnike za uređenje i sanaciju Društvenog doma u Perkovcima i 

izgradnju pješačkih staza u Vrpolju, slijedi objava nabave za uređenje zgrade Općine. 



TOČKA  14. R a z l i č i t o. 

 Zvonko Miskrić: Molim da se kod preuzimanja odnosno preuzimanja Doma u Čajkovcima 

pozovu Koordinatori mjesta Čajkovaca  da budu prisutni. 

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

Šimundić zaključio je 33. sjednicu u 20,56 sati. 

 

        Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

     Nada Funarić               Tomislav  Šimundić 

 


