
Z A P I S N I K 

 o radu 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 15. ožujka 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, Tomislav Gregurić 
i Željko  Kucjenić. 

Sjednici nisu nazočni: Marko Marić, Damir Funarić, Davor Mikić 
 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, Željko Lukačević 
 Zapisnik vodi: Željko Lukačević 

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

D N E V N I  R E D : 

1. Usvajanje Zapisnika o radu 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 
2. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vrpolje 
„Izgradnja građevine javne namjene – Kulturno –turistički centar – Eko-etno kuća u 
Vrpolju“, 
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje 
za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 2016. godine, 
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vrpolje na dan 31.12.2016.g., 
5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2016. godinu, 
6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2016.godinu, 
7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi na 
području Općine Vrpolje za 2016. godinu, 
8. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine 
Vrpolje za 2016.g., 
9. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju 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, 
10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju financijskih sredstava ostvarenih 
od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vrpolje za 2016.g., 
11. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o korištenju financijskih sredstava ostvarenih 
od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vrpolje za 2016.g., 
12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju financijskih sredstava ostvarenih 
od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje za 
2016.g., 
13. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o korištenju financijskih sredstava ostvarenih 
od šumskog doprinosa za 2016. godinu, 
14. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zaključka Općinskog vijeća Općine 
Strizivojna o prijedlogu Nacrta Sporazuma o uređenju međusobnih prava i obaveza u 
pogledu korištenja zajedničkog groblja „Kraljevo“ k.o. Strizivojna, 



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

Tomislav Šimundić: Predlažem da se dopuni Dnevni red zbog donošenje Odluke o kupnji katastarske 
čestice u Vrpolju za potrebe proširenja Ciglane. 

D N E V N I  R E D : 

1. Usvajanje Zapisnika o radu 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 
2. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vrpolje 
„Izgradnja građevine javne namjene – Kulturno –turistički centar – Eko-etno kuća u 
Vrpolju“, 
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje 
za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 2016. godine, 
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vrpolje na dan 31.12.2016.g., 
5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2016. godinu, 
6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2016.godinu, 
7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi na 
području Općine Vrpolje za 2016. godinu, 
8. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine 
Vrpolje za 2016.g., 
9. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju 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, 
10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju financijskih sredstava ostvarenih 
od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vrpolje za 2016.g., 
11. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o korištenju financijskih sredstava ostvarenih 
od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vrpolje za 2016.g., 
12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju financijskih sredstava ostvarenih 
od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje za 
2016.g., 
13. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o korištenju financijskih sredstava ostvarenih 
od šumskog doprinosa za 2016. godinu, 
14. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zaključka Općinskog vijeća Općine 
Strizivojna o prijedlogu Nacrta Sporazuma o uređenju međusobnih prava i obaveza u 
pogledu korištenja zajedničkog groblja „Kraljevo“ k.o. Strizivojna, 

15. Prijedlog Odluke o kupnji katastarske čestice 593 u K.O. Vrpolje površine 
2550m2 - bara Goč za proširenje Ciglane, 
16. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 
17. Različito. 

Dnevni red je s ovom dopunom jednoglasno prihvaćen. 

 

 



TOČKA  1. Usvajanje Zapisnika o radu  33. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 33. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Vrpolje jednoglasno je donesen sljedeći  

 

Zaključak: 
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 33. sjednice Općinskog vijeća 

općine Vrpolje. 

 

TOČKA  2. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 
Vrpolje „Izgradnja građevine javne namjene – Kulturno –turistički centar – Eko-etno kuća u 
Vrpolju“, 

Ankica Zmaić: Pozdrav svima. Budući da se prijavljujemo na mjeru 7. za izgradnju Eko-etno kuće u 
Vrpolju Općinsko vijeće bi trebalo donijeti Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja. Prijave za ovu 
mjeru traju od 18.04.2017. do 18.05.2017.  

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

 

O D L U K U 

o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vrpolje 
„Izgradnja građevine javne namjene – Kulturno-turistički centar – Eko-etno kuća u Vrpolju“ 

Članak 1. 

 U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07, Podmjere 7.4., Tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u 
pokretanje, poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine te ostvarivanja bespovratne potpore, Općinsko 
vijeće Općine Vrpolje ovom Odlukom daje suglasnost za provedbu ulaganja „Izgradnja građevine 
javne namjene – Kulturno – turistički centar – Eko-etno kuća u Vrpolju“. 

Članak 2. 

 Podnositelj Zahtjeva za potporu – Korisnik je Općina Vrpolje. 

Članak 3. 

 Suglasnost se daje na temelju dokumenta „Opis projekta /operacije koji je prilog ove Odluke i 
čini njezin sastavni dio. 

Članak 4. 

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



 

TOČKA  3. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 
Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 2016. godine, 

Ankica Zmaić:  U materijalima ste dobili pisano izvješće sa tabelarnim prikazom Proračuna za 
2016.g. Prihode smo ostvarili u iznosu 6.142.424,01 kn, a rashode realizirali sa 5.949.275,02 kn te 
smo ostvarili višak prihoda u 2016.g. u iznosu 193.149,99 kn što je ukupno višak prihoda zajedno sa 
prethodnim godinama 1.012.061,24 kn. Prikazani su iznosi za potraživanje i za obveze te stanje novca 
na žiro računu na kraju godine u iznosu 1.026.875,77 kn. Ja sam sa krajem 2016. godine donijela 
tehnički rebalans za 2016. godinu, odnosno Odluku o preraspodjeli sredstava između proračunskih 
pozicija Proračuna Općine Vrpolje za 2016. godinu koji akt je u materijalima. Umanjila sam, odnosno 
povećala neke pozicije u rashodima Proračuna. Ako ima pitanja pitajte. 

Tomislav Šimundić: Mene zanima najviše ovaj dug za zakup poljoprivrednog zemljišta. Zar oni 
dobivaju poticaje? 

Ankica Zmaić: To su oni jedni te isti. Četvorica koji ne plaćaju zakup već skoro četiri godine, pa 
samim tim se i većina iznosa odnosi upravo na njih. Mjere za naplatu zemljišta treba provoditi 
Agencija za poljoprivredno zemljište. 

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

ODLUKU 

O USVAJANJU GODIŠNJEG  IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  PRORAČUNA                       
OPĆINE VRPOLJE 

za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 2016.godine 
 

 

OPĆI DIO 
 

Članak 1. 

 Godišnjim obračunom Proračuna Općine Vrpolje za  razdoblje od 01.01.-31.12.2016. godine utvrđeni su 

ostvareni prihodi i primici u iznosu od  6.142.424,01 kn. 

 

Članak 2. 

 Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama Proračuna za razdoblje od 01.01.-31.12.2016. godine izvršeni 

su u ukupnom iznosu od  5.949.275,02 kn. 

Članak 3. 

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

primitaka. 



 Ostvareni prihodi i primici  …………………...…........  6.142.424,01  kn 
 Izvršeni rashodi i izdaci ……………………...…......…  5.949.279,68  kn 

Višak  prihoda u razdoblju 01.01.-31.12.2016.g.…...…   193.149,99 kn 
 

 Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi: 

  Višak  prihoda i primitaka- preneseni ……………………………….818.911,25 kn 

               Višak  prihoda u razdoblju 1.1.- 31.12.2016.g.............................. 193.149,99  kn 
   Višak prihoda i primitaka 31.12.2016.g ..………………………… 1.012.061,24 kn 

 

Članak 4. 

 Stanje žiro-računa na dan 1.1.2016.godine bilo je 822.028,91 kn,  a na dan 31.12.2016.godine je 

1.026.875,77 kn. 

Članak 5. 

Stanje blagajne na dan 31.12.2016.godine bilo je  0,00  kn. 

 

Članak 6. 

Stanje potraživanja na dan 31.12.2016.g.: 

       -     potraživanja za općinske poreze ………………………….  …… 241.722,78 kn 

-  potraživanja za dane koncesije ……………………….…..............11.500,00 kn 

-     potraživanja za najam poslovnog prostora……………………….    5.516,45 kn 

-     potraž.za zakup poljop. zemljišta u vlasništvu RH.....................284.380,01 kn 

-     potraž.za zakup polj. zemljišta - dugogodišnji zakup ............... . 51.732,19 kn 

-     potraž.za najam – dvorana(domova).............................................2.300,00 kn 

-     potraživanja za korištenje javne površine ...................................16.985,00 kn 

-     potraživanja – spomenička renta……………………………………... 769,47 kn 

-  potraživanja za komunalnu naknadu……………………………. 596.384,67 kn 

- potraživanja za komunalni doprinos........................................... 79.724,17 kn 

-     potraživanja za grobno mjesto………………………...………….... 4.182,00 kn 

-     potraživanja za grobnu naknadu………………………………….....2.097,10 kn 

-     potraživanja po osnovi prodaje poljop. zemljišta ………….….....67.490,71 kn 



-     potraživanja po osnovi prodaje stanova ……………………………...985,23 kn 

 

Članak 7. 

 Nepodmirene obveze na dan 31.12.2016.godine, u ukupnom iznosu  48.546,77  kn, odnose se na 

nepodmirene obveze prema dobavljačima u iznosu 15.508,65 kn. , obveze za plaću (prosinac 2016.) u iznosu od 

33.038,12 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 od 1.1. do 31.12.2016.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» i na 

službenim internet stranicama Općine Vrpolje - www.vrpolje.hr. 

 

TOČKA  4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vrpolje na dan 
31.12.2016.g.,  

Ankica Zmaić: Ova Odluka vezana je uz Godišnje izvršenje Proračuna za 2016.g., odnosno 
prethodnu točku dnevnog reda. 

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

ODLUKU 

 o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2016.g. 
 

Članak 1. 

 Višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.706.500,82 kn. koristiti će se za pokriće manjka 
prihoda od nefinancijske imovine. 

           Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 694.440.58 kn. 



           Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 694.440.58 kn. ostvarili 
smo višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.012.060,24 kn i kao takav biti će evidentiran u 
knjigovodstvenoj evidenciji. 

Članak 2. 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „ Službenom vjesniku“ 
Brodsko- posavske županije.  

 
TOČKA  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2016. godinu, 

Ankica Zmaić: Ovaj Zaključak donosimo temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu što smo 
točno izvršili. Koliko je planirano i utrošeno, a sve je u Proračunu prikazano. 

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

 

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 2016. godini 

 

Članak 1. 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture propisani u članku 30. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na području općine Vrpolje za 2016. godinu planiran je u iznosu od 
1.155.000,00 kuna iz Općinskog proračuna, a ostvaren u iznosu od 986.539,04 kuna iz Općinskog 
proračuna. 

Članak 2. 

 Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako slijedi: 

1. Građenje javnih površina 
a) Izgradnja pješačkih staza u Vrpolju (Ulica J.J.Strossmayera – lijeva strana, Ulica 
Hrvatskih branitelja – do vrtića i Ulica Pavićeva)   

Planirano: 530.000,00 kuna 

Ostvareno: 496.916,54 kune 

Izvori financiranja: 170.000,00 kuna iz Državnog proračuna (Ministarstvo graditeljstva i 
prostornog uređenja) 100.000,00 kuna iz Županijskog proračuna i 226.916,54 iz 
Općinskog proračuna) 

b) Izgradnja i uređenje parka i dječjeg igrališta u Vrpolju 

Planirano: 100.000,00 kuna 



Ostvareno:  96.308,75 kuna 

Izvori financiranja: Općinski proračun 

c) Izgradnja dječjeg igrališa u Starim Perkovcima  

Planirano: 40.000,00 kuna 

Ostvareno: 39.840,00 kuna 

Izvori financiranja: Općinski proračun 

2. Građenje nerazvrstanih cesta – izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju 
Grobljanske i Hercegovačke ulice u Starim Perkovcima i priprema za Mjeru RR 7.2.2. 
Planirano: 150.000,00 kuna 
Ostvareno: 63.437,50 kuna 
Izvori financiranja: Općinski proračun 
 

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

Planirano:  12.000,00 kuna 

Ostvareno: 10.987,00 kuna 

Izvori financiranja: Općinski proračun 

4. Javna rasvjeta 
a) Izgradnja javne rasvjete u naselju Stari Perkovci – Ulica J. i F. Zmaića i Ulica 
Dragotinska 

Planirano: 260.000,00 kuna 

Ostvareno: 240.911,75 kuna 

Izvori financiranja: Općinski proračun 

b) Stručni nadzor javne rasvjete u naselju Vrpolje, Ulica J.B.Jelačića 

Planirano: 13.000,00 kuna 

Ostvareno: 12.937,50 kuna 

Izvori financiranja: Općinski proračun 

5. Građenje vodovodnog sustava – opskrba pitkom vodom 
a) Produženje vodovodne mreže u Starim Perkovcima – projektna dokumentacija za Ulicu 
Matije Gupca, Ulicu Josipa i Franje Zmaića, Ulicu Stadionsku i Ulicu Dobrevo  

Planirano: 50.000,00 kuna 

Ostvareno: 25.200,00 kuna 

Izvori financiranja: Općinski proračun 



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 za 2016.godinu, 

Ankica Zmaić: Za 2016. godinu planiran je Program u iznosu od 1.751.000,00 kuna, a ostvaren je u 
iznosu od 1.738.163,57 kuna. U materijalima je detaljno opisano sve za što je i koliko utrošeno.  

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

 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području  
Općine Vrpolje u 2016. godini 

 
Članak 1. 

 Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Vrpolje za 2016. godinu 
planiran je u iznosu od 1.751.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu od 1.738.163,57 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: 24.045,39 kuna 

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: 45.000 kuna 

Ostvareno: 37.095,30 kuna 

3. Održavanje javnih površina 
- nabava i postavljanje turističkih znakova,klupa za parkove, kanti za otpad, sanacija 
pješačkih staza, sadnja drveća,cvijeća, nasipanje zemlje, uklanjanje drveća i drugo 

Planirano: 65.000,00 kuna 

Ostvareno: 73.096,25 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: 1.221.000,00 kuna 

Ostvareno: 1.220.394,89 kuna 

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

Planirano: 50.000,00 kuna 

Ostvareno: 47.539,38 kuna 

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

Planirano: 30.000,00 kuna 

Ostvareno: 26.765,60 kuna 

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

Planirano: 315.000,00 kuna 

Ostvareno: 309.226,76 kuna 

Članak 3. 

 Ostvareni rashodi u iznosu 1.738.163,57 kuna utrošeni su iz sredstava Općinskog proračuna. 

Članak 4. 

 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 za 2016. godinu, 

Ankica Zmaić: U Programu socijalne skrbi za 2016.g. smo planirali rashode od 369.000,00 kuna, a 
ostvaren je u iznosu 363.275,25 kuna iz Proračuna Općine Vrpolje te 38.000,00 kn za ogrjev iz 
Državnog proračuna. Detaljno je sve opisano u materijalima. Ako ima pitanja ili kakvih nejasnoća 
pitajte. 

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

 

Z A KL J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

socijalne skrbi na području Općine Vrpolje u 2016. godini 

Članak 1. 



 Program socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2016. godinu planiran je u iznosu 
369.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu 363.275,25 kuna iz Proračuna Općine Vrpolje te 38.000,00 kn 
za ogrjev iz Državnog proračuna. 

Članak 2. 

 Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako slijedi: 

1. Pomoć za stanovanje – Planirano: 5.000,00 kuna 

    (režije i dr. troškovi )   Ostvareno: 5.000,00 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: 50.000,00 kn 

       Ostvareno: 48.000,00 kn 

4. Jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta – Planirano: 24.000,00 kn 

       Ostvareno: 23.000,00 kn 

5. Pomoć za troškove prijevoza učenicima srednjih škola – Planirano: 33.000,00 kn 

                                                                                               Ostvareno: 37.275,25 kn 

6. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu –   Planirano: 2.500,00 kn 

    za Sv. Nikolu – prvi razredi O.Š., mala škola i vrtić Ostvareno: 2.420,35 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: 0,00 kn 

9. Sufinanciranje redovitog programa Dječjeg vrtića -    Planirano: 204.000,00 kn 

    «Zvrk» Područni vrtić Vrpolje          Ostvareno: 204.000,00 kn 

10. Pomoć za građane i kućanstva u naravi – bilježnice za učenike osnovne škole, pomoć i   
                                                                       njega u kući, sufinanciranje knjige i pomoć pri    
                                                                        elementarnoj nepogodi 

- Planirano: 35.000,00 kn 
- Ostvareno: 32.579,65 kn 

 
11. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija 

 - Crveni križ - Planirano: 9.000,00 kuna 



   - Ostvareno: 9.000,00 kuna 

12. Osiguranje ogrjeva korisnicima pomoći za uzdržavanje – Planirano: 38.000,00 kn 

           Ostvareno: 38.000,00 kn 

Članak 3. 

 Ostvareni rashodi za Program socijalne skrbi u iznosu od 363.275,25 kuna financirani su iz 
Općinskog proračuna. 

Članak 4. 

 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 za 
2016.g., 

Ankica Zmaić: Program je planiran u iznosu od 406.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu 400.712,43 
kuna. Udruge su utrošile onako kako je to navedeno u ugovorima. Također sve imate u materijalima. 

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

 

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 2016. godinu 

Članak 1.  

 Program javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u 
Proračunu Općine Vrpolje za 2016. godinu planiran je u iznosu 406.000,00 kuna, a ostvaren je u 
iznosu 400.712,43 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:  65.000,00 kuna 

 Ostvareno: 65.116,53 kuna 

 Rashodi za nabavu knjižne i neknjižne građe realizirani su u iznosu 41.116,53 kune koji su 
financirani sa 15.000,00 kuna iz Državnog proračuna (Min. kulture), 4.000,00 kuna iz Županijskog 



proračuna i 22.116,53 kune iz Općinskog proračuna. Rashodi za djelatnicu i materijalni troškovi u 
iznosu 24.000,00 kuna financirani su iz Općinskog proračuna. 

 b) Kulturno umjetnička društva na području Općine Vrpolje  

 KUD «I. Meštrović» Vrpolje - Planirano: 15.000,00 kuna 

                                                 Ostvareno: 15.000,00 kuna 

 KUD «Ravnica» Stari Perkovci – Planirano: 20.000,00 kuna 
                                                                  Ostvareno: 20.000,00 kuna 

  KUD «Đeram» Čajkovci – Planirano: 15.000,00 kuna 

            Ostvareno: 15.000,00 kuna 

 Planirano: 50.000,00 kuna 

 Ostvareno: 50.000,00 kuna 

 Financijska sredstva u iznosu 50.000,00 kuna realizirana su temeljem objavljenog Javnog 
natječaja za udruge, Odluke o odobravanju sredstava i Ugovora o financijskoj potpori, a sve na osnovu 
Pravilnika o financiranju javnih potreba. 

 

II   ŠPORT 

 Sportski klubovi na području Općine Vrpolje 

- RK Vrpolje – Planirano: 28.000,00 kuna 
     Ostvareno: 28.000,00 kuna 

- Taekwondo klub Vrpolje – Planirano: 5.000,00 kuna 
   Ostvareno: 5.000,00 kuna 

- NK «Sloga» Vrpolje – Planirano: 29.000,00 kuna 
        Ostvareno: 29.000,00 kuna 

- NK «Mladost» Čajkovci – Planirano: 29.000,00 kuna 
  Ostvareno: 29.000,00 kuna 

- NK «» Perkovci – Planirano: 29.000,00 kuna 
Ostvareno: 29.000,00 kuna 

 Ukupno planirano: 120.000,00 kuna 

 Ukupno ostvareno: 120.000,00 kuna 

 Financijska sredstva u iznosu 120.000,00 kuna realizirana su temeljem objavljenog Javnog 
natječaja za udruge, Odluke o odobravanju sredstava i Ugovora o financijskoj potpori, a sve na osnovu 
Pravilnika o financiranju javnih potreba. 

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



a) RK Vrpolje – 4.554,14  kuna 
b) NK „Sloga“ Vrpolje – 6.971,98 kuna 
c) NK „Mladost“ Čajkovci – 3.615,49 kuna 
d) NK „Perkovci“ Stari Perkovci – 9.460,54 kune 
Ukupno planirano: 30.000,00 kuna 
Ukupno ostvareno: 24.602,15 kuna   

III   PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ 

a) Predškolski odgoj – mala škola – Dj. vrtić «Zvrk» Đakovo 
Planirano: 64.000,00 kuna 

Ostvareno: 64.000,00 kuna 

b) Školski odgoj – O.Š. «I. Meštrović» 
Planirano: 20.000,00 kuna 

Ostvareno: 19.993,75 kuna 

IV  VJERSKE ZAJEDNICE 

- Župa Vrpolje – 
Planirano: 5.000,00 kuna 

Ostvareno: 5.000,00 kuna 

V    UDRUGE GRAĐANA 

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

b) Udruga Matica umirovljenika mjesta Vrpolja – Planirano: 7.500,00 kuna 

          Ostvareno: 7.500,00 kuna 

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

b) Konjogojska udruga Stari Perkovci – Planirano:4.000,00 kn, Ostvareno:4.000,00 kn 
c) Konjogojska udruga „Mrkov“ Vrpolje – Planirano: 2.000,00 kuna, Ostvareno: 2.000,00 

kuna  
d) Udruga za uzgoj i zaštitu malih životinja Vrpolje – Planirano: 2.000,00 kuna, Ostvareno: 

2.000,00 kuna 
g)   Sportska ribolovna udruga „Štuka“ Vrpolje – Planirano: 3.500,00 kuna,  
Ostvareno: 3.500,00 kuna     

Planirano: 30.000,00 kuna 
Ostvareno: 30.000,00 kuna 

Financijska sredstva u iznosu 30.000,00 kuna realizirana su temeljem objavljenog Javnog 
natječaja za udruge, Odluke o odobravanju sredstava i Ugovora o financijskoj potpori, a sve na 
osnovu Pravilnika o financiranju javnih potreba. 

VIII OSTALE UDRUGE 

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



Ostvareno: 10.000,00 kuna 

b) Ostale udruge i ustanove (Spomen galerija „I.Meštrović“, Konjogojska udruga Čajkovci, 
Udruga Šokaca, Udruga slijepih, Udruga gluhih i drugi) 

Planirano: 12.000,00 kuna 

Ostvareno: 12.000,00 kuna  

Članak 3. 

 Ostvareni rashodi u iznosu od 381.712,43 kune za Program javnih potreba financirani su iz 
Općinskog proračuna, a rashodi u iznosu od 19.000,00 kuna financirani su iz Državnog i Županijskog 
proračuna što su ukupno utrošena sredstva u iznosu 400.712,43 kune  

Članak 4. 

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

 

TOČKA  9. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju 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 su navedeni svi nazivi projekata kao i iznosi koji su utrošeni za njih. 
Rashode smo planirali u iznosu 1.408.000,00 kn, a realizirali u iznosu 1.201.857,21 kn. Ako imate 
pitanja pitajte. 

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

 

Z A K L J U Č A K 

O usvajanju Izvješća o izvršenju 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 

Članak 1. 

 Programom 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 planirana su ulaganja u iznosu od 1.408.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 
1.201.857,21 kuna. 

Članak 2. 

 Ostvareni Program raspoređen je prema ulaganjima i rashodima u 2016.godini kako slijedi: 

 I  KAPITALNA ULAGANJA NA POSLOVNIM OBJEKTIMA  

1. IZGRADNJA EKO-ETNO KUĆE U VRPOLJU 



Plan financijskih sredstava: 30.000,00 kuna 
Ostvareno: 24.989,75 kuna 
Izvori financiranja:  24.989,75 kuna iz Općinskog proračuna 

 II  DODATNA ULAGANJA NA POSLOVNIM OBJEKTIMA 

1. UREĐENJE I SANACIJA ZGRADE OPĆINE VRPOLJE 
Plan financijskih sredstava: 100.000,00 kuna 
Ostvareno: 101.047,50 kuna 
Izvori financiranja: 101.047,50 kuna iz Općinskog proračuna 

2. UREĐENJE, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA U 
ČAJKOVCIMA 
Plan financijskih sredstava: 1.000.000,00 kuna 
Ostvareno: 857.822,81 kuna 
Izvori financiranja: 400.000,00 kuna iz MRRFEU  i 457.822,81 kuna iz Opć. proračuna 

3. REKONSTRUKCIJA MRTVAČNICE U ČAJKOVCIMA (nadstrešnica i sanitarni čvor)- 
projektna dokumentacija 
Plan financijskih sredstava: 16.000,00 kuna 
Ostvareno: 0,00 kuna 

4. REKONSTRUKCIJA MRTVAČNICE U STARIM PERKOVCIMA (prostorija za 
hladnjaču)- projektna dokumentacija 
Plan financijskih sredstava: 11.000,00 kuna 
Ostvareno: 0,00 kuna 

5. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U ČAJKOVCIMA I LEGALIZACIJA 
Plan financijskih sredstava: 20.000,00 kuna 
Ostvareno: 22.566,21 kuna 
Izvori financiranja: 22.566,21 kuna iz Općinskog proračuna 

6. REKONSTRUKCIJA STARE ŠKOLE U ČAJKOVCIMA – projektna dokumentacija 
Plan financijskih sredstava: 28.000,00 kuna 
Ostvareno: 22.500,00 kuna 
Izvori financiranja: 22.500,00 kuna iz  Općinskog proračuna 

7. UREĐENJE DJEČJEG VRTIĆA – stolarija – stijena 
Plan financijskih sredstava: 25.000,00 kuna 
Ostvareno: 24.380,76 kuna 
Izvori financiranja: 24.380,76 kuna iz Općinskog proračuna 

 III    KAPITALNA ULAGANJA NA IMOVINI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  

1. UREĐENJE CRKVE ROĐENJA SV. IVANA KRSTITELJA U VRPOLJU 
Plan financijskih sredstava: 111.000,00 kuna 
Ostvareno: 82.500,00 kuna 
Izvori financiranja: 50.000,00 kuna iz Ministarstva kulture i 32.500,00 kuna iz Opć. 
prorač. 

2. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U VRPOLJU 
Plan financijskih sredstava: 27.000,00 kuna 
Ostvareno: 27.319,45 kuna 
Izvori financiranja:  27.319,45 kuna iz Općinskog proračuna 

3. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U STARIM PERKOVCIMA 
Plan financijskih sredstava: 30.000,00 kuna 



Ostvareno: 30.000,00 kuna 
Izvori financiranja: 30.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 

4. ZAVRŠETAK LEGALIZACIJE VATROGASNIH DOMOVA U VRPOLJU I 
ČAJKOVCIMA 
Plan financijskih sredstava: 10.000,00 kuna 
Ostvareno: 8.730,73 kuna 
Izvori financiranja: 8.730,73 kuna iz Općinskog proračuna 

Članak 3. 

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

 

TOČKA  10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju financijskih sredstava 
ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vrpolje za 
2016.g., 

Ankica Zmaić: Sva sredstva u Programu su namjenski utrošena. Zakonom je propisano za što se ova 
sredstva smiju koristiti. Najveći dio sredstava je iskorišten za nasipanje nerazvrstanih cesta i poljskih 
putova. Prihode smo ostvarili u iznosu 1.083.213,50 kuna. 

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

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o korištenju financijskih sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje 
i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Vrpolje za 2016. godinu 

Članak 1. 

 Ovim Izvješćem opisujemo koliko je sredstava planirano od zakupa, prodaje i privremenog 
korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta, koliko je ostvareno i za čega su sredstva utrošena u 
2016. godini. 

Članak 2. 

 Programom korištenja prihoda ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje za 
2016.godinu planiran je prihod u iznosu od 1.050.000,00 kuna, a ostvaren ukupno u iznosu od 
1.083.213,50 kuna. Prihod od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta ostvaren je u iznosu od 
550.818,89 kuna, prihod od dugogodišnjeg zakupa ostvaren je u iznosu od 198.425,30 kuna i prihod 
od zakupa i privremenog korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta ostvaren je u iznosu od 
333.969,31 kuna. 

Članak 3. 

 Ostvareni Program i prihodi u iznosu 1.083.213,50 kuna raspoređeni su za rashode kako 
slijedi: 



- Naknada za Povjerenstvo za uvođenje u posjed drž. poljop. zemljišta  = 1.169,49 kn 
- Članarina LAG-a „Slavonska Ravnica“    =  10.000,00 kn 
- Izrada strateškog dokumenta: Strategija razvoja Općine Vrpolje 

za razdoblje 2015. – 2020. godine (mjera potpore PRR 2014-2020)=  19.000,00 kn 
- Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva  na području Općine Vrpolje  = 

1.053.044,01 kn 

Članak 4. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i dostaviti će se u Ministarstvo poljoprivrede 
i  Agenciju za poljoprivredno zemljište. 

 

TOČKA  11. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o korištenju financijskih sredstava 
ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vrpolje za 
2016.g., 

Ankica Zmaić: Ova sredstva u iznosu od 1.796,14 kn nismo utrošili i nalaze nam se na računu. 

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

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o korištenju financijskih sredstava ostvarenih od promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vrpolje za 2016.godinu 

Članak 1. 

 Programom korištenja prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta 

na području Općine Vrpolje za 2016.godinu predviđen je prihod u iznosu od 10.000,00 kuna, a 

ostvaren je prihod od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu 1.796,14 

kuna u 2016.godini. 

Članak 2. 

 Ostvarena sredstva u iznosu od 1.796,14 kuna nismo u 2016.godini utrošili za namjene 

propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu te se sredstva nalaze u Proračunu Općine Vrpolje i 

utrošiti ćemo ih u narednom razdoblju, odnosno u 2017.godini. 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će dostavljen Ministarstvu 

poljoprivrede te objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

TOČKA  12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju financijskih sredstava 
ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine 
Vrpolje za 2016.g., 



Ankica Zmaić:  Kompletan prihod od legalizacije odnosno naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u iznosu od 84.562,74 kune smo utrošili za izgradnju staza u Vrpolju.   

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

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o korištenju financijskih sredstava 

ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada na području Općine Vrpolje za 2016.godinu 

 

Članak 1. 

 Programom korištenja prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na 

području Općine Vrpolje za 2016.godinu predviđen je prihod od naknade u iznosu od 155.000,00 

kuna te izmjenama i dopunama Programa predviđen je prihod od 90.000,00 kuna, a ukupno je 

ostvaren prihod od naknade u iznosu od 84.562,74 kune. 

Članak 2. 

 Ostvarena financijska sredstva u iznosu od 84.562,74 kune u 2016.godini namjenski smo 

utrošili za poboljšanje komunalne infrastrukture, odnosno za izgradnju pješačkih staza u Vrpolju. 

Članak 3. 

 Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

 

TOČKA  13. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o korištenju financijskih sredstava 
ostvarenih od šumskog doprinosa za 2016. godinu, 

Ankica Zmaić: Ukupan iznos sredstava od 24.243,45 kn smo utrošili za za održavanje komunalne 

infrastrukture, odnosno za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova na području Općine. 

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

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o korištenju financijskih sredstava 

ostvarenih od šumskog doprinosa za 2016.godinu 

Članak 1. 

 Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016.godinu predviđen je prihod u 

iznosu 45.000,00 kuna te izmjenama i dopunama Programa predviđen je prihod od 30.000,00 kuna 

od šumskog doprinosa, a ukupno je ostvaren prihod u iznosu od 24.243,45 kuna. 

Članak 2. 



 Ostvarena financijska sredstva u iznosu od 24.243,45 kuna u 2016.godini namjenski smo 

utrošili za održavanje komunalne infrastrukture, odnosno za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih 

putova na području Općine Vrpolje. 

Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i  objavit će se  u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

 

TOČKA  14. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zaključka Općinskog vijeća Općine 
Strizivojna o prijedlogu Nacrta Sporazuma o uređenju međusobnih prava i obaveza u pogledu 
korištenja zajedničkog groblja „Kraljevo“ k.o. Strizivojna, 

Tomislav Šimundić: Ako se sjećate početkom rujna 2016. godine smo Općini Strizivojna dostavili 
naš prijedlog Sporazuma, a koji je izradila naša odvjetnica koja je bila s nama u Općini Strizivojna na 
zajedničkom sastanku gdje smo se sve usuglasili, tj. bar smo mi mislili da smo se sve s njima tada 
usuglasili. Oni su evo tek sada dostavili svoj prijedlog Sporazuma.  

Ankica Zmaić: Oni su u ovom Nacrtu svoje verzije Sporazuma uklonili sve što su htjeli i prema onom 
što piše ako potpišemo ovaj sporazum sve i dalje ostaje kao i do sada, tj. nepromijenjeno. Upravljanje 
bi i dalje bilo na isti način. Baš ništa nisu izašli u susret nama mada su na onom sastanku sa svime bili 
suglasni. Predlažem da se ovakav Sporazum kakav su dostavili ne usvoji i neka buduća vlast u Općini 
Vrpolje po ovome radi dalje. Možda će i kod njih nakon izbora biti više razumijevanja za ovaj 
problem. Oni su predložili status kao do sada. 

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

Zaključak: 
Općinsko vijeće Općine Vrpolje ne prihvaća Nacrt Sporazuma o uređenju međusobnih 

odnosa i obaveza u pogledu korištenja zajedničkog groblja „Kraljevo“ u k.o. 
Strizivojna, koji je predložilo Općinsko vijeće Općine Strizivojna jer ovakvom verzijom 

Sporazuma ne uređuju se nikakav prava i obveze korištenja zajedničkog groblja. 

 

TOČKA  15. Prijedlog Odluke o kupnji katastarske čestice 593 u K.O. Vrpolje površine 
2550m2 - bara Goč za proširenje Ciglane, 

Tomislav Šimundić: Evo samo kratko da pojasnim. Ovdje se samo radi o čestici koja je u biti već dio 
kanala naše Ciglane, a pošto sam razgovarao s Kovačima i najavili su svoj dolazak predlažem da 
donesemo odluku o kupnji ovog dijela Ciglane za 8.000,00 kuna što je i nekakva realna cijena za 
ovoliku površinu koliko sam zadnjih dana čuo u razgovorima s našim poljoprivrednicima. Ova čestica 
je u vlasništvu Mire Kovač. 

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

Odluku: 
Općinsko vijeće općine Vrpolje je jednoglasno donijelo Odluku o kupnji katastarske 

čestice 593 u K.O. Vrpolje površine 2550m2 – bara Goč za proširenje Ciglane po cijeni 



od 8.000,00 kn, a za provođenje ove Odluke ovlašćuje se Općinska načelnica Općine 
Vrpolje. 

 

TOČKA  16. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine 
Vrpolje,  

Ankica Zmaić: Vezano za udruge Povjerenstvo je odradilo sav posao i sada nam slijedi potpis 
ugovora, a odgovorne osobe moraju još dostaviti potvrde o nekažnjavanju. DVD Vrpolje i VZO 
Vrpolje dostavili su svoja financijska izvješća za 2016. godinu, a koja su predali u FINU. Objavljeno 
je nadmetanje javne nabave za Dom u Starim Perkovcima u EOJN, te nadmetanja jednostavne nabave 
za: deratizaciju, nastavak izgradnje staza u Vrpolju, uređenje općinskih prostorija u Domu u Vrpolju, 
onosno kat u Zgradi Općine, izgradnju javne rasvjete u parku na Trgu dr. Franje Tuđmana u Vrpolju – 
borik i prema vrtiću. Iskopani su kanali u Vrpolju i Starim Perkovcima. Završeni su radovi na OŠ. I. 
Meštrović u Vrpolju. Kandidirali smo izgradnju staza u Ministarstvo graditeljstva kao i Dom u Starim 
Perkovcima u Ministarstvu regionalnog razvoja. Također pri Ministarstvu kulture smo aplicirali i 
sufinancirani smo sa 15.000,00 kuna, a od strane BPŽ sa 5.000,00 kuna za rad Hr. čitaonice tj. za 
nabavu knjiga. Održan je humanitarni koncert u Vrpolju za pokojnog Šlesa i sredstva od koncerta su 
već uplaćena u humanitarne svrhu. Održan je sastanak vezano za poštanski ured u Vrpolju i povratak 
dostavnog područja u isti. Istaknuli smo da smo s time jako zakinuti. Pokušavamo to politički riješiti. 
Sutra ću ponovno imati sastanak na ovu temu sa direktorom Hr. pošte. Rješeno je, odnosno sanirano 
nelegalno smetlište u Čajkovcima. 

 

TOČKA  17. Različito, 

Željko Vuković: Molim analitiku komunalne naknade za iduću sjednicu. Da li će se nastaviti s 
rušenjem stabala u parku u Vrpolju? Da li će se dodati još koja klupa u centru? Također negdje iza 
naših bašći stoji voda pa treba pronaći gdje je to i otkloniti problem.  

Željko Lukačević: Analitiku sam danas pripremio za Vas, ali nisam ju stigao podijeliti uoči sjednice. 

Ankica Zmaić: Za sada nećemo nastaviti s rušenjem stabala, a i s popunjavanjem klupa, jer se planira 
posebno urediti sve ovdje ispred Doma i staviti kocku, pa će onda doći i klupe. Za kanal ćemo 
zabilježiti i provjeriti. 

Željka Orešković: Kada će početi radovi na Domu u Starim Perkovcima? 

Željko Lukačević: Javno nadmetanje za Dom u Starim Perkovcima je objavljeno 20. veljače 2017., a 
otvaranje će se održati 20. ožujka 2017. s početkom u 14:00 sati. Poslije otvaranja je potrebno sve 
ponude detaljno pregledati i napraviti Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluku o odabiru. 
Također po novome ZJN donesenom krajem 2016. godine postoji mogućnost da ponuditelji dostave 
ponude s popunjenim obrascima te je zatim potrebnom od njih zatražiti da dostave originalnu 
dokumentaciju za što imaju 5 dana. Od javnog otvaranja postoji mogućnost žalbe na javno otvaranje 
10 dana, te od dostave Odluke od odabiru novih 10 dana. Radovi ukoliko ne bude nekakvih žalbi se 
mogu očekivati oko sredine travnja ili nešto malo prije toga.  

Zvonko Miskrić: Niste rekli da se smetlište u Čajkovcima sanira. 



Ankica Zmaić: Rekla sam za smetlište, ali možda niste čuli i još bi vas upoznala da ćemo imati još 
jednu sjednicu Općinskog vijeća do kraja ovog mjeseca. 

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić 
zaključio je 34. sjednicu u 21:14 sati. 

 

          Zapisničar:      Predsjednik Općinskog vijeća: 

     Željko Lukačević               Tomislav  Šimundić 

 


