
Z A P I S N I K 

 o radu 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 04. studenog 2014. godine u 

prostorijama Općine Vrpolje s početkom rada u 20,00 sati. 

 Sjednici nazočni: Tomislav Šimundić, Josip Čivić, Pero Pepić, Zvonko Miskrić, Željka Orešković, 

Berta Abramović, Željko Mandarić, Željko Vuković, Željko Kucjenić i Tomislav Gregurić. 

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

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

Općine Vrpolje 

Zapisnik vodi: Željko Lukačević 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Općine Vrpolje gosp. Tomislav Šimundić 

i nakon ustanovljenog kvoruma predlaže  

D N E V N I  R E D : 

1. Usvajanje Zapisnika o radu  12. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 
2. Prijedlog Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje sa Zakonom o 
prostornom uređenju, 
3. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vrpolje, 
4. Prijedlog Programa korištenja prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
na području Općine Vrpolje za 2014. godinu, 
5. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zamolbe obitelji Tomislava Zmaić, 
6. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja pisma upućenog vijećnicima Općine Vrpolje od Ljubice 
Ostrogonac, odgajatelj VŠS, 
7. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 
8. R a z l i č i t o. 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

1) Usvajanje Zapisnika o radu  12. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

Obzirom nije bilo nikakvih prijedloga, niti primjedbi predsjednik je dao Zapisnik na usvajanje. 

Zapisnik o radu 12. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje je jednoglasno usvojen. 

2) Prijedlog Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje sa 
Zakonom o prostornom uređenju, 
 
Ankica Zmaić: Pozdravljam sve prisutne vijećnike. Ovaj Prijedlog se radi samo zbog usklađenja našeg 

Prostornog plana sa novim Zakonom o prostornom uređenju. Župan je donio Odluku kojom je 

usklađenje naših Planova povjereno našem Zavodu za prostorno planiranje BPŽ. Izmjene će se 

odnositi samo na usklađenje.  

Tomislav Šimundić: Da li se odmah može još nešto napraviti?  

Ankica Zmaić: Ne. Isključivo usklađenje.  

 Pošto više nije bilo nikakvih upita niti pitanja vijećnici jednoglasno usvajaju slijedeću 



O D L U K U 

O IZRADI USKLAĐENJA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRPOLJE 

SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU 

I OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Donosi se Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje (u daljnjem 

tekstu: Odluka). 

II PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA 

Članak 2. 

 Izrada i donošenje usklađenje Prostornog plana uređenja općine Vrpolje (u daljnjem tekstu: 

Prostorni plan) temelji se na odredbama članaka 201. i posredno članaka od 86. do 113. Zakona o 

prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 – u daljnjem tekstu: Zakon). 

III RAZLOZI DONOŠENJA PLANA 

Članak 3. 

 Donošenjem  novog Zakona pokazala se potreba za usklađenjem Prostornog plana, a 

posebice odredbama čl. 201. stavak (1) kojima su jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti 

Prostorni plan na način da odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih 

područja planirane za urbanu preobrazbu. 

IV OBUHVAT PROSTORNOG PLANA 

Članak 4. 

 Obuhvat usklađenja Plana su postojeća građevinska područja određena važećim Prostornim 

planom. 

V SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PROSTORNOG PLANA 

Članak 5. 

 Važeći Prostorni plan izrađen je i donesen temeljem do sad važećih zakona koji definiraju 

područje prostornog uređenja, a u kontekstu građevinskog zemljišta kao postojeće/izgrađeno i 

planirano/neizgrađeno. Donošenjem novog Zakona za sva građevinska područja koja su određena 

kao planirana/neizgrađena, a za koje nije donesen urbanistički plan uređenja ili druga vrsta 

provedbenog dokumenta prostornog uređenja koji su bili propisani dosadašnji m zakonima 

onemogućen je postupak izdavanja lokacijske i građevinske dozvole izuzev zamjenskih građevina, a 

sve definirano člankom 201. Stavak (1), (2) i (3) Zakona. Kako ova dopuna Prostornog plana 

predstavlja usklađenje sa Zakonom, ne provodi se javna rasprava. 

VI CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PROSTORNOG PLANA 



Članak 6. 

 Ciljevi i programska polazišta plana proizašla iz članka 3. i 5. ove Odluke, su omogućavanje 

ishođenja dozvola i akata gradnje na građevinskom zemljištu određenom kao neizgrađeno ali koje je 

u naravi i uređeno građevinsko zemljište. 

VII POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA 

 PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU  

 ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA 

Članak 7. 

 Za izradu Prostornog plana koristit će se postojeći važeći Prostorni plan. 

VIII NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PROSTORNOG PLANA 

Članak 8. 

 Usklađenje Prostornog plana izradit će Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske 

županije. 

IX POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU 

 ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA  

 KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA 

Članak 9. 

 Kako se isključivo radi o usklađenju Prostornog plana sa Zakonom nema potrebe za 

sudjelovanje javnopravnih tijela. 

X PLANIRANI ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH 

 FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA 

Članak 10. 

 Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenja usklađenja Prostornog plana po 

fazama, kako slijedi: 

- Izrada Nacrta prijedloga Plana: 30 dana od dostave ove Odluke 

- Izrada Konačnog prijedloga Plana: 8 dana od zaključka Općinske načelnice o 

utvrđivanju konačnog prijedloga plana na temelju nacrta. 

Temeljem Zakona, članak 94. stavak (3) za usklađenje Prostornog plana s navedenim 

Zakonom ne provodi se postupak javne rasprave.  

Temeljem Zakona, članak 107. stavak (4) za usklađenje Prostornog plana s navedenim 

Zakonom ne ishodi se mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije jer je isti 

izrađivač. 

XI IZVORI FINANCIRANJA PLANA 



Članak 11. 

 Izrada Prostornog plana financira se iz sredstava Županijskog proračuna. 

XII ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA ZNAČAJNIM ZA IZRADU NACRTA PROSTORNOG PLANA 

Članak 12. 

 Unutar obuhvata Prostornog plana za vrijeme trajanja usklađenja nema zabrane izdavanja 

akata kojim se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje. 

XIII ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 13. 

Provođenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrpolje nositelju 

izrade plana. 

Nositelj izrade Plana ovu Odluku dostavlja: Zavodu za prostorno uređenje Brodsko-posavske 

županije, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja – Informacijskom sustavu i Hrvatskom 

zavodu za prostorni razvoj kao i Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje Brodsko-

posavske županije nadležnom za izdavanje dozvola i akata za gradnju. 

Nositelj izrade dostavlja ovu Odluku susjednim jedinicama lokalne samouprave: Gradu 

Đakovo, Općini Strizivojna, Općini Donji Andrijevci i Općini Velika Kopanica. 

Članak 14. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“. 

3) Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vrpolje, 
 
Ankica Zmaić: Ovdje je također u pitanju samo usklađivanje. Naša dosadašnja Odluka je iz 2011. 

godine. Donesen je novi Zakon i sada je i ovdje potrebno napraviti usklađenje. Zakonom se reguliraju 

oblici pomoći, koje primaju korisnici Centra za socijalnu skrb. Sve vrste pomoći su navedene u Odluci 

da se mogu koristiti, a naknadno će se Programom svake godine definirati što će se u pojedinoj godini 

financirati. Također ćemo donijeti i nove akte. 

Josip Čivić:  Predlažem da se poveća jednokratna pomoć za rođenje djeteta na 3.000,00 kuna.  

Ankica Zmaić: Nažalost, nenamjenska sredstva nisu dovoljna ni za plaćanje trenutnih potreba, a za 

iduću godinu će prihod od poreza na dohodak biti još smanjen. 

Josip Čivić: Da li je i u prijašnjoj Odluci u članku 24. bilo „radno sposobni“? 

Ankica Zmaić: Ne. To je tek uvedeno novim Zakonom. 

 

 Obzirom više nije bilo pitanja jednoglasno je donesena slijedeća 

 



O D L U K U 

o socijalnoj skrbi  Općine Vrpolje 

I  OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći, uvjeti i način ostvarivanja 

prava iz socijalne skrbi, nadležnost i postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi na području 

Općine Vrpolje. 

Članak 2. 

 Prava i pomoći iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu se ostvariti na teret Općine 

Vrpolje ili ako je Zakonom ili drugim propisom određena da se ostvaruju na teret Republike Hrvatske 

te drugih pravnih ili fizičkih osoba. 

Članak 3. 

 Sredstva za ostvarivanje pomoći propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: 

Zakon) osiguravaju se u Proračunu Općine Vrpolje za svaku kalendarsku godinu, a po prethodno 

donesenom Programu socijalne skrbi. 

II KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

Članak 4. 

 Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom i ovom 

Odlukom kako slijedi: 

 Korisnik socijalne skrbi je: 

1. Korisnik za ostvarivanje pomoći određeni člankom 21. Zakona, 
2. Korisnik – samac ili članovi obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje 

osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima od 
imovine ili na drugi način određeni ovom Odlukom da su hrvatski državljani, stranci ili 
osobe bez državljanstva, a da imaju prebivalište na području Općine Vrpolje. 

 

III OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI, UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA 

Članak 5. 

 Ovom Odlukom određuju se pomoći: 

1. Pomoć za troškove stanovanja 
2. Jednokratna novčana pomoć 
3. Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola 
4. Jednokratna novčana pomoć studentima 
5. Jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta 
6. Pomoć za prehranu učenika u osnovnoj školi (školska kuhinja) 



7. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu 
8. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 
9. Pomoć – oslobađanje plaćanja komunalne naknade 
10. Ostale pomoći 

Članak 6. 

 Pomoći iz članka 5. točke 1. ove Odluke utvrđene su sukladno Zakonu, a pomoći iz članka 5. 

točke  2-10 donijet će se za svaku kalendarsku godinu Programom socijalne skrbi. 

1. Pomoć za troškove stanovanja 
Članak 7. 

 Pomoć za troškove stanovanja su troškovi najamnine, pričuve, komunalne naknade, 

električne energije, plina, ogrjeva i drugih energenata, vode, odvodnje i drugi troškovi stanovanja u 

skladu s posebnim propisima. 

Članak 8. 

 Pravo na naknadu za podmirenje troškova stanovanja ima samac ili članovi kućanstva pod 

uvjetima propisanim Zakonom i ovom Odlukom, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po 

drugoj osnovi. 

            Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje 

pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.  

Članak 9. 

 Pravo na naknadu za podmirenje troškova stanovanja priznaje se do iznosa polovice 

sredstava zajamčene minimalne naknade potrebne za uzdržavanje samca ili članova obitelji prema 

članku 30. stavku 1. Zakona. 

Članak 10. 

 Korisnik kojemu je odobrena ili će se odobriti pomoć u obliku naknade za podmirenje 

troškova stanovanja dužan je davati točne podatke o svim svojim redovitim i drugim prihodima, 

nekretninama ili drugoj imovini te mora omogućiti djelatnicima Općine Vrpolje uvid u svoje prihode i 

imamo stanje te u roku od 8 dana prijaviti svaku promjenu koja utječe na ostvarivanje ili na visinu 

pomoći. 

Članak 11. 

 Rješenje o pravu na pomoć za troškove stanovanja donosi Općina Vrpolje u roku od 30 dana 

od dana podnošenja zahtjeva sa dokazima o ispunjavanju uvjeta. 

Članak 12. 

 Općina Vrpolje djelomično ili u cijelosti može izvršiti plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili 

fizičkoj osobi koja je pružila uslugu stanovanja za troškove iz članka 7. ove Odluke, a pomoć se može 

ostvariti i isplatom na račun podnositelja zahtjeva, odnosno korisnika. 

 



Članak 13. 

 Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije na drva – trošak ogrjeva osigurava se jednom 

godišnje u visini koju odlukom odredi Brodsko-posavska županija, a temeljem spiska korisnik Centra 

za socijalnu skrb. 

2. Jednokratna novčana pomoć 
 

Članak 14. 

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć koja se odobrava u novcu može se odobriti temeljem 

zamolbe samca ili obitelji  a koji zbog iznimno teških trenutačnih materijalnih okolnosti (teške bolesti, 

smrti člana obitelji kupnje ortopedskih pomagala, elementarne nepogode, plaćanje računa el. 

energije, vode i slično, školovanje djeteta ili druge nevolje) nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne 

životne potrebe. 

 Jednokratna novčana pomoć  može se ostvariti godišnje u ukupnoj visini do 1.000,00 kuna po 

korisniku (samcu ili obitelji) o čemu odlučuje rješenjem općinski načelnik, a za traženje veće novčane 

pomoći (npr. teška elementarna nepogoda) odlučuje Općinsko vijeće. 

3. Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola 
 

Članak 15. 

 Pravo na pomoć za prijevoz učenika srednjih škola mogu ostvariti redoviti učenici koji 

pohađaju srednju školu s prebivalištem na području Općine Vrpolje uz suglasnost, odnosno odluku 

Općinskog vijeća i prema mogućnostima Općinskog proračuna koja se mogu utvrditi Programom 

socijalne skrbi za kalendarsku godinu. 

4. Jednokratna novčana pomoć studentima 
 

Članak 16. 

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima mogu ostvariti svi redoviti studenti 

preddiplomskog i diplomskog studija koji imaju prebivalište na područja Općine Vrpolje i koji se 

školuju, odnosno studiraju u Republici Hrvatskoj na hrvatskim – državnim Sveučilištima i 

Veleučilištima te da su prvi puta upisali akademsku godinu. 

 Visina jednokratne novčane pomoći studentu iz stavka 1. ovog članka iznosi 1.000,00 kuna za 

akademsku godinu. 

 Oni studenti koji studiraju izvan Republike Hrvatske ili na privatnim fakultetima u Republici 

Hrvatskoj ili su ponavljači akademske godine nemaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć 

studentima. 

 Uvjeti i način ostvarenja prava na jednokratnu novčanu pomoć studentima utvrdit će se 

posebnom Odlukom Općinskog vijeća. 



 Visina ukupnih sredstava za jednokratnu novčanu pomoć studentima planira se u Općinskom 

proračunu i određuje Programom socijalne skrbi. 

5. Jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta 
 

Članak 17. 

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta na području Općine Vrpolje 

roditeljima će se dodijeliti iznos od 1.000,00 kuna kao pomoć za nabavu opreme za novorođenčad. 

 Uvjeti i način ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta utvrdit će 

se posebnom Odlukom Općine Vrpolje. 

 Visina ukupnih sredstava za jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta planira se u 

Općinskom proračunu i određuje Programom socijalne skrbi. 

6. Pomoć za prehranu učenika u osnovnoj školi 
7.  

Članak 18. 

 Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnoj školi mogu ostvariti 

učenici iz socijalno ugroženih obitelji i to u iznosu od 100% pune cijene obroka ukoliko više od jednog 

djeteta iz iste obitelji pohađa osnovnu školu ako je mjesečni prihod po članu domaćinstva u 

posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 500,00 kuna. 

 Općina Vrpolje plaćanje izvršava Osnovnoj školi „Ivan Meštrović“ Vrpolje temeljem 

ispostavljenog računa za prethodni mjesec, a sredstva će biti planirana u Programu socijalne skrbi za 

tekuću godinu. 

8. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu 
9.  

Članak 19. 

 Pravo na pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu sa područja Općine Vrpolje imaju djeca 

koja pohađaju malu školu i učenici prvih razreda Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje i to za 

blagdan Svetog Nikole. Vrijednost poklon paketa utvrdit će se Programom socijalne skrbi. 

10. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 
 

Članak 20. 

 Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova za dio osnovne pogrebne opreme i 

troškova ukopa može ostvariti obitelj umrlog ako prosječni prihod po članu domaćinstva u posljednja 

tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 600,00 kuna. 

 Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ako 

naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora. 



 Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se u pravilu na način da se pogrebni 

troškovi do odobrenog iznosa koji odobri Općinski načelnik plati izravno izvršitelju pogrebnih 

troškova prema Programu socijalne skrbi. 

11. Pomoć – oslobađanje plaćanja komunalne naknade 
12.  

Članak 21. 

 Pravo na pomoć korisnicima za oslobađanje plaćanja komunalne naknade sa područja Općine 

Vrpolje mogu ostvariti korisnici teškog materijalnog stanja prema Odluci o komunalnoj naknadi. 

 Visina pomoći odredit će se u Programu socijalne skrbi. 

13. Ostale pomoći 
Članak 22. 

 Ostale pomoći su različiti oblici pomoći koje Općinsko vijeće može odobriti na prijedlog 

općinskog načelnika, a odnose se na: troškove nabave bilježnica za učenike osnovne škole i ostalo. 

IV NADLEŽNOST I POSTUPAK 

Članak 23. 

 Postupak za ostvarenje prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev 

ili zamolbu stranke ili korisnika na ime Općine Vrpolje. 

 Uz zahtjev za ostvarenje prava za pomoć iz članka 7. i 14. ove Odluke moraju se priložiti 

dokazi o ispunjavanju uvjeta i to: 

- presliku Domovnice, 

- presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu i boravištu, 

- dokaz o novčanim primanjima podnositelja zahtjev i članova njegove obitelji, 

rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarenju zajamčene minimalne naknade koji 

primaju navedenu naknadu, 

- za radno sposobne osobe potvrdu od Zavoda za zapošljavanje da su prijavljene kao 

privremeno nezaposlene osobe, 

- za radno nesposobne osobe dokaz kojim je nesposobnost za rad utvrđena prema 

općim propisima 

- presliku računa – žiro ili tekući 

- druge dokaze koje zatraži Općina Vrpolje 
 

Članak 24. 

 Radno sposobni korisnici pojedinih oblika socijalne skrbi Općine Vrpolje dužni su po pozivu 

djelatnika Općine Vrpolje sudjelovati u povremenim poslovima u organizaciji Općine Vrpolje. 

 U koliko osobe – korisnici iz prethodnog stavka ovog članka neopravdano odbiju sudjelovati u 

navedenim radovima, gube pravo na socijalnu skrb – pomoć po ovoj Odluci. 

 



Članak 25. 

 Korisnici prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom iz članka 5. točke 2,3,4,5,6,8 i 10 koji 

imaju novčanih dugovanja prema Općini Vrpolje ili sudskih sporova sa Općinom Vrpolje ne mogu 

ostvariti prava socijalne skrbi iz ove Odluke sve do konačnog rješenja prethodnog pitanja. 

 Rješenje o pravu na pomoć socijalne skrbi donosi se u pravilu u roku od 30 dana od dana 

podnošenja zahtjeva ili zamolbe. 

V PRIJELAZNE  I  ZAKLJUČNE ODREDBE 

Članak 26. 

 Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o 

socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13). 

Članak 27. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine 

Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 17/11). 

Članak 28. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. 

4) Prijedlog Programa korištenja prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
na području Općine Vrpolje za 2014. godinu, 
 

Ankica Zmaić: Po Zakonu smo dužni donijeti program što će se financirati s prihodom za zadržavanje 

zgrada u prostoru. Napominjem da se sredstva moraju utrošiti namjenski. Predlažem da se sva 

sredstva namjenski utroše na izgradnju staza u Vrpolju.  

 Pošto više nije bilo nikakvih pitanja vijećnici jednoglasno donose slijedeći  

P R O G R A M 

korištenja prihoda od naknade  

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje za 2014. godinu 

Članak 1. 

 U Proračunu Općine Vrpolje za 2014. godinu predviđen je prihod od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje u iznosu od 70.000,00 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 2014. 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“. 

5) Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zamolbe obitelji Tomislava Zmaić, 
 

Ankica Zmaić: Gosp. Kokavec je ispred općinskog povjerenstva obišao objekte gosp. Zmaića nakon 

elementarne nepogode i popisao nastalu štetu, te je nakon toga procijenio trošak građevinskih 

radova potrebnih za otklanjanje štete. Koliko vidim radi se o materijalu vrijednosti oko 15.000,00 

kuna. 

Pero Pepić: Po mom mišljenju možda i malo više od 15.000,00 kuna.  

Ankica Zmaić: Sastala sam se članovima obitelji gospodina Zmaić i predložili su da se ne prebacuje 

nikakav novac nego da se kupi materijal, a oni će ga svojim radom ugraditi. Također sam dobila 

informaciju da će BPŽ dati 5.000,00 kuna za ovu namjenu. 

Pero Pepić: Mislim da ne trebamo ni mi dati više nego BPŽ. 

Tomislav Gregurić: Ako mislimo pomoći treba pomoći da se to sada popravi i sve napravi, a ne samo 

reda radi, pa da od toga ne bude ništa. Trebali bi dati bar još onoliko koliko treba da se plati materijal.  

Zvonko Miskrić: Ako ima toliko prostora u Proračunu treba pomoći za sav materijal.  

 Obzirom više nije bilo pitanja Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno predlaže 

Zaključak da se provjeri točan iznos cijene materijala i potom uplati preostali dio iznosa za kupnju 

potrebnog materijala te je donesen slijedeći: 

Z A K L J U Č A K 

o odobrenju novčane pomoći u naravi – kapitalne pomoći 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje temeljem Zamolbe Tomislav Zmaić iz Starih Perkovaca, 

Đakovačka 21 odobrava obitelji Zmaić novčanu pomoć u naravi – kapitalnu pomoć u građevinskom 

materijalu zbog oštećenja na obiteljskoj kući i gospodarskom objektu uslijed elementarne nepogode 

– pijavice. 

Članak 2. 

 Uz odobrena financijska sredstva od Brodsko-posavske županije u iznosu 5.000,00 kuna na 

ime jednokratne financijske pomoći koja će biti uplaćena na Proračun Općine Vrpolje za obitelj Zmaić, 

Općina  Vrpolje će sufinancirati ostatak troškova za nabavu građevinskog materijala u maksimalnom 

iznosu do 10.000,00 kuna  iz Proračuna Općine Vrpolje. 



Članak 3. 

 Ovlašćuje se općinska načelnica za provođenje ovog Zaključka sukladno zakonskim propisima. 

Članak 4. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

6) Prijedlog Zaključka povodom razmatranja pisma upućenog vijećnicima Općine Vrpolje od Ljubice 
Ostrogonac, odgajatelj VŠS, 
 

Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili pismo koje su dobili pojedini vijećnici od gđe. Otrogonac. 

Vjerujem da ste ga svi već pročitali, ali najbolje da ga sad još jednom pročitamo. Gđa. Ostrogonac 

sam zatekla kad sam počela raditi kao načelnica i nemam nekakvih primjedbi na njen rad i ne bih 

imala ništa protiv da ona to nastavi i dalje raditi. No, od kada je mala škola postala u cjelokupnom 

iznosu samo trošak Općine postavlja se pitanje odakle to sve isfinancirati, a kao obveznici Zakona o 

javnoj nabavi moramo voditi brigu i o ponudama, te da ne možemo izabrati samo na temelju jedne 

ponude.  

Tomislav Šimundić: Ja pismo nisam dobio. Da li ima možda još netko od vijećnika da nije dobio 

pismo? 

Ankica Zmaić: Moram reći da sam više puta pokušala bezuspješno kontaktirati Dj. vrtić, a i kada sam 

ih dobila rekli su da čvrsto ostaju pri svojoj ponudi od 9.500,00 kuna, jer je to samo plaća od gđe. 

Ostrogonac, kao i prijevoz i trošak za seminar i da se zbog toga više ne može smanjiti. Napominjem 

da smo dobili i ponudu od Vrtića Zvrka koji isto imaju licencu od Ministarstva i mogu ovaj posao 

provoditi na iznos od 6.500,00 kuna. U županiji smo održali sastanak svi načelnici sa istoka BPŽ kako 

bi zajednički pronašli rješenje za ovo što nam slijedi. Idući tjedan ćemo se ponovno sastati. Mišljenja 

smo da je najbolje da i dalje Program ostane u školama. Program bi trebao krenuti od nove godine.  

Josip Čivić: Mislim da mi danas ne trebamo donositi nikakvu Odluku jer smo je već ranije donijeli. 

Danas samo gledamo njeno pismo.  

Tomislav Šimundić: Bit će javna nabava, pa tko bude povoljniji za nas to će i raditi.  

 Pošto više nije bilo pitanja niti primjedbi ovime je zaključena ova točka dnevnog reda. 

7) Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje, 
Ankica Zmaić: Kao što vidite staze u Vrpolju su u izvođenju i pri samom kraju za ovu godinu. Održali 

smo više sastanaka sa izvođačem i nadzorom i rješavali smo prigovore mještana i sve što je bilo 

potrebno za izvođenje radova. Regionalni vodovod u Čajkovcima je također pri kraju. Raspisan je 

javni poziv za korisnike proračuna za 2015. u skladu sa novim Zakonom o udrugama. Predsjednica 

Povjerenstva Željka Orešković i članovi će to pregledati i razmotriti. Proveden je postupak javne 

nabave za izvođenje radova u crkvi u Vrpolju. Ugovor je potpisan. Prijavili smo se u Ministarstvo 

kulture i BPŽ na ime ovoga i veći dio radova ćemo tako isfinancirati. Objavili smo natječaj za zakup 

poslovnog prostora za dječji vrtić u Vrpolju. Stigla je samo ponuda od Zvrka na iznos od 1.300,00 kuna 

mjesečno. Predali smo zahtjev za sufinanciranje izgradnje staza u Vrpolju u BPŽ i dobili smo 

200.000,00 kuna od BPŽ za tu namjenu. Pripremili smo ugovor za koncesiju za Runolist. Prijavili smo 

se u FZOEU za sufinanciranje kontejnera za reciklažno dvorište i zelene otoke.  Krenuli smo i s 



ovrhama za komunalnu naknadu. Redovito i dalje izrađujemo sva potrebna Rješenja. Pripremamo 

Prijedlog Proračuna. Pojedini prihodi se ukidaju, a uvode se novi nameti. Ukidaju se područja od 

posebne državne skrbi.  Jučer je održan sastanak u BPŽ. Po novom pravilniku Rješenja za nezakonito 

izgrađene objekte ne može potpisivati više načelnik nego pročelnik a pošto ga mi nemamo onda 

administrativni referent što je kod nas Nada Funarić. Iz Ministarstva okoliša smo dobili dopis vezano 

za komunalnog redara. Pola Općina ih ima a neki će tek to organizirati. Možda ćemo i mi nekakav 

sporazum postići sa Donjim Andrijevcima.  

8) R a z l i č i t o. 
 

Željko Vuković: Da li se smanjila cijena za odvoz smeća? 

Ankica Zmaić: U Oprisavcima je održan sastanak na kojem su sudjelovali načelnici iz Općina gdje 

komunalni otpad i sakuplja i vozi „Runolist“ i postignut je dogovor da svagdje bude ista cijena, tj. 

50,00 kuna u svim općinama.  

Željko Vuković: Trebalo bi sanirati autobusne prema Čajkovcima i dio ceste kod Jele Jurić. 

Ankica Zmaić: Za nagodinu ćemo prijaviti sve autobusne stanice za obnovu.  

Željko Vuković: Proširena je pilana Hrast iz Strizivojne velikim dijelom u Vrpolje. Znate li da se otpad 

ostavlja kod nas? 

Pero Pepić: Nije istina. Radim zemlju odmah do njih i znam da voze samo pepel.  

Josip Čivić: U posljednje vrijeme se puno spominje energetska obnova. Da li se naša Općina može u 

to uključiti? 

Ankica Zmaić: Nagodinu ćemo se kandidirati. 

P. Pepić: Jučer su u Satnici dobili Odluku za iduću godinu. 

Tomislav Šimundić: Na jednom sastanku sam čuo da se mogu povući sredstva za obnovu stajališta. 

Provjerit ću to i javiti gdje, a trebalo bi i napraviti novo stajalište u centru. 

Zvonko Miskrić: Voda stoji na stajalištu. Ovi što rade vodovod nisu još asfaltirali ono što su izrezali. 

Treba riješiti smetlište. 

P. Pepić: Tolić je dužan za komunalnu naknadu, a u Strizivojni drobi beton pa bi ga trebali zvati i kod 

nas da riješi ovo od staza za dug. 

Željko Lukačević: Ovo od staza je već dogovoreno i u cijeni je radova izgradnje staza da se iduće 

godine po dovršetku radova sve samelje i pospe po putovima gdje to bude potrebno.  

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu 21,50 

sati. 

    Zapisničar:       Predsjednik  Općinskog  vijeća: 

Željko Lukačević                Tomislav Šimundić 


