
Z A P I S N I K 

  

 o radu 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane u prostorijama Općine 

Vrpolje dana 30. siječnja 2015. godine s početkom rada u 20,00 sati. 

 

 Sjednici nazočni: Tomislav Šimundić, Josip Čivić, Pero Pepić, Berta Abramović, 

Željko Mandarić, Željka Orešković, Tomislav Gregurić, Zvonko Miskrić, Željko Kucjenić, 

Željko Vuković 

 

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

 Ostali nazočni: Ankica Zmaić - općinska načelnica, Željko Lukačević – zamjenik 

općinske načelnice 

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić, 

pozdravlja nazočne i nakon ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje Zapisnika o radu 15. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o visini blagajničkog maksimuma u 2015. godini, 

3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za rad 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrpolje za 2015. 

godinu, 

4. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a nenaplaćenih 

potraživanja Općine Vrpolje, 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta 

mladih Općine Vrpolje, 

6. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Vrpolje u 2015. godini, 

7. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine 

Vrpolje, 

8. R a z l i č i t o. 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 15. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 15. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

 

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 15. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 
 

 

TOČKA 2. Prijedlog Odluke o visini blagajničkog maksimuma, 

 

Ankica Zmaić: Ovu odluku donosimo svake godine. Sam sadržaj Odluke se nije mijenjao 

kao niti iznos maksimuma koji se u Odluci spominje. Inače već godinama ne poslujemo 

putem blagajne, ali za svaki slučaj da imamo akt. 



 

Obzirom nije bilo nikakvih pitanja Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno 

donosi 

O D L U K U 

o visini blagajničkog maksimuma 

u 2015. godini 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se visina blagajničkog maksimuma u 2015. godini u iznosu 

od 5.000,00 kn. 

 

 Sredstva blagajničkog maksimuma koristit će se za gotovinsko plaćanje 

(reprezentacija, potrošni materijal, razne pomoći i sl.) 

 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine. 

 

TOČKA 3.  Prijedlog Odluke o raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za 

rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrpolje 

za 2015.g. 

 

Ankica Zmaić: U skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe u Proračunu smo krajem prošle godine donijeli da se za 2015. godinu za političke 

stranke planira iznos od 13.000,00 kuna što po vijećniku iznosi 1.000,00 kuna godišnje. Ova 

sredstva će se isplaćivati tromjesečno u skladu sa zakonskim propisima.  

 

 Obzirom nije bilo nikakvih pitanja, niti dopuna Općinsko vijeće Općine Vrpolje 

jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju financijskih sredstava 

predviđenih za rad  političkih stranaka  

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrpolje za 2015. godinu 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje osiguralo je u Proračunu općine Vrpolje za 2015. 

godinu redovita financijska sredstva u iznosu od 13.000,00 kuna za rad, djelovanje i 

aktivnosti  političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrpolje, te ih ovom 

Odlukom raspoređuje. 

 

Članak 2. 

 Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Općinskog proračuna imaju 

političke stranke koje imaju člana - vijećnika u Općinskom vijeću općine Vrpolje. 

 

Članak 3. 

 Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos 

sredstava za svakog vijećnika Općinskog vijeća tako da pojedinoj stranci pripadaju sredstva 

razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

 



 

Članak 4. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje u ovom sazivu ima 13 vijećnika, tako da za svakog 

vijećnika pripada iznos od 1.000,00 kuna, što je ukupno 13.000,00 kuna. 

 

Članak 5. 

 Političke stranke u Općinskom vijeću u mandatnom razdoblju od 2013. – 2017. godine 

imaju slijedeći broj vijećnika: 

 1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ – 9 vijećnika 

 2. Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje – HDSSB – 2 vijećnika 

 3. Socijaldemokratska partija – SDP – 1 vijećnik 

 4. Hrvatska seljačka stranka – HSS – 1 vijećnik 

 

Članak 6. 

 Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva 

osigurana u Proračunu Općine Vrpolje za 2015. godinu na način utvrđen u članku 3. i 5. ove 

Odluke u iznosima kako slijedi: 

 

1. HDZ  – 9 x1.000,00 =   9.000,00 kuna 

2. HDSSB - 2 x 1.000,00 =   2.000,00 kuna 

3. SDP - 1 x 1.000,00 =   1.000,00 kuna 

4. HSS - 1 x 1.000,00 =   1.000,00 kuna 

 

što ukupno iznosi 13.000,00 kuna.  

 

Članak 7. 

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

političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima. 

 

Članak 8. 

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

Brodsko-posavske županije“. 

 

TOČKA  4. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a 

nenaplaćenih potraživanja Općine Vrpolje 

 

 Ankica Zmaić: Ovom Odlukom uređujemo odnosno određujemo kriterije i mjere 

naplate naših dospjelih a nenaplaćenih potraživanja. Mjere naplate odnose se na nenaplaćena 

potraživanja kao što su: grobna mjesta, grobna naknada, komunalna naknada, komunalni 

doprinos, porezna dugovanja itd. 

 Tomislav Gregurić: Osvrnut ću se na članak 13. gdje stoji otpis potraživanja do 

iznosa 10.000,00 kuna, mislim da je to puno pa predlažem da se tu umanji iznos u članku 13. 

na pola znači 5.000,00 kuna koji načelnica može otpisati. 

 Josip Čivić: Mislim da i načelnici nije u interesu da otpisuje nešto što bi odgovarali i 

mislim da je u redu 10.000,00 kuna. 

 Ankica Zmaić: Slažem se da iznos bude 5.000,00 kuna, a inače t ne mijenja ništa 

bitno već meni osobno olakšava nelagodne situacije. 

 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje 

jednoglasno je usvojilo prijedlog člana Općinskog vijeća gosp. Tomislava Gregurić te u 



članku 13. Odluke o kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja 

Općine Vrpolje umanjili iznos otpisa potraživanja sa 10.000,00 kuna na 5.000,00 kuna te tako 

Odluka glasi: 

ODLUKA  

o kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a 

nenaplaćenih potraživanja Općine Vrpolje 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila, te se propisuje postupak naplate i otpisa 

dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Vrpolje. 

 

II. MJERE I KRITERIJI NAPLATE I OTPISA POTRAŽIVANJA 

 

Članak 2. 

 Mjere naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja iz članka 1. ove Odluke odnose 

se na potraživanja: 

- naknada za grobno mjesto 

- grobne naknade, 

- komunalne naknade, 

- komunalnog doprinosa, 

- naknade za zakup poslovnog prostora 

- poreznih dugovanja 

- i drugih vlastitih prihoda 

 

Članak 3. 

 Mjere naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja obuhvaćaju slijedeće: 

 

- pismena opomena, 

- mogućnost obročne otplate duga, 

- naplata putem instrumenata osiguranja plaćanja, 

- pokretanje ovršnog postupka radi naplate potraživanja. 

 

Članak 4. 

 Ukoliko potraživanja nisu naplaćena u rokovima dospijeća, potrebno je poduzeti mjere 

za naplatu. 

 Prvi korak je upućivanje pismenih opomena dužnicima na dokaziv način (s 

povratnicom). U opomeni treba navesti podatke o dužniku, iznos duga i pravni temelj po 

kojem ga se poziva na plaćanje duga (ugovor, račun, rješenje i dr.) 

 

Članak 5. 

 Dužnik ima mogućnost podnijeti zahtjev za obročnu otplatu duga, ako se time bitno 

poboljšavaju mogućnosti naplate duga dužnika od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti 

cjelokupni dug. Rok na koji se može odobriti obročna otplata duga ne može biti duži od 12 

mjeseci. 

 Zahtjev za obročnu otplatu duga podnosi se jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Vrpolje, koji zahtjev određuje i sastavlja prijedlog za postupanje. Uz zahtjev za obročnu 

otplatu duga, dužnik treba priložiti detaljno obrazloženje i prijedlog dinamike otplate duga 



 Općinski načelnik donosi rješenje o obročnoj otplati duga. Podnositelj zahtjeva s 

Općinskim načelnikom zaključuje sporazum o obročnoj otplati duga. 

 

 

Članak 6. 

 Kada se iscrpe mjere naplate duga jednokratnom uplatom i obročnom otplatom, a 

obveznik plaćanja ne izvrši plaćanje, pokreće se ovršni postupak radi naplate potraživanja. 

 Jedinstveni upravni odjel priprema podatke i dokumentaciju za pokretanje ovršnog 

postupka nakon čega sastavlja ovršni prijedlog ili za to angažira javnobilježnički ured, 

odvjetnički ured ili tvrtku ovlaštenu za naplatu potraživanja. 

 

III. OTPIS POTRAŽIVANJA 

 

Članak 7. 

 Ukoliko se utvrdi da se potraživanja ne mogu naplatiti primjenom mjera utvrđenih 

člankom 3. ove Odluke, pokreće se postupak otpisa potraživanja. 

 

Članak 8. 

 Otpis potraživanja obavlja se na temelju slijedećih kriterija i uvjeta: 

- godine dospjelosti, 

- nemogućnosti naplate, 

- neutemeljenosti evidentiranih potraživanja, 

- isplativosti pokretanja postupka ovrhe, 

- ostalih posebnih okolnosti od utjecaja na potraživanja. 

 

Članak 9. 

 Otpis potraživanja vršiti će se u slijedećim slučajevima: 

 

- kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa jer su u postupcima stečajeva i 

likvidacija rješenjem Trgovačkog suda pravne osobe brisane iz sudskog registra, 

- kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa uslijed nastupanja zastare sukladno 

važećim zakonskim propisima, a dužnik se u postupku naplate pozove na zastaru 

potraživanja, 

- kada se utvrdi da su iznosi potraživanja preniski za pokretanje postupka ovrhe i 

pokriće sudskih troškova, odnosno da bi troškovi naplate potraživanja bili viši od 

visine potraživanja, 

- u slučajevima sukladno donesenim aktima Općine Vrpolje, 

- kada se utvrdi da potraživanja nemaju valjani pravni temelj, 

- u slučajevima izvanrednih socijalno-ekonomskih okolnosti, 

- u drugim slučajevima sukladno propisima koji reguliraju područja koja nisu 

prethodno navedena. 

Članak 10. 

 Jedinstveni upravni odjel dužan je za svaki pojedinačni otpis priložiti: 

 

- svu financijsku dokumentaciju iz analitičke evidencije proračuna pojedinačno po 

svakom dužniku, 

- sve vrste prihoda i rashoda s navedenim iznosima po kriterijima iz ove Odluke, 

- dokaz o poduzetim radnjama u svrhu naplate prihoda i primitaka (opomene, tužbe, 

ovrha i dr.) 

- obrazložiti razloge prijedloga otpisa. 



 

Članak 11. 

 Bez podnošenja zahtjeva za otpis potraživanja u potpunosti se mogu otpisati 

potraživanja za koja se utvrdi da bi troškovi naplate bili veći od iznosa duga, odnosno 

maksimalno do iznosa 100,00 kuna. O otpisu ovih potraživanja, odluku o potpunom otpisu na 

temelju prijedloga i priložene dokumentacije koju sastavlja Jedinstveni upravni odjel, donosi 

Općinski načelnik. 

 

Članak 12. 

 Potraživanjima čiji je iznos veći od iznosa od 100,00 kuna, djelomični ili potpuni otpis 

potraživanja obavlja se na temelju slijedećih kriterija i uvjeta: 

- kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa temeljem pravomoćnih odluka 

nadležnog tijela (odluke suda i sl.) 

- kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa zbog nastajanja zastare sukladno 

važećim zakonskim propisima a dužnik se u postupku naplate pozove na zastaru 

potraživanja, 

- kada se utvrdi da potraživanja nemaju valjanu pravnu osnovu, 

- u slučaju teških socijalnih i ekonomskih okolnosti dužnika. 

 

Prijedlog za djelomični i potpuni otpis potraživanja, temeljem zahtjeva dužnika, 

sastavlja Jedinstveni upravni odjel koji prijedlog s priloženom dokumentacijom iz članka 10. 

upućuje Općinskom načelnikom. 

Općinski načelnik donosi rješenje o djelomičnom ili potpunom otpisu, odnosno 

Općinski načelnik upućuje prijedlog rješenja prema Općinskom vijeću. 

U slučaju teških socijalnih i ekonomskih uvjeta dužnika, temeljem zahtjeva dužnika, 

prijedlog za otpis potraživanja Jedinstveni upravni odjel obrađuje i dostavlja Općinskom 

načelniku, koji u opravdanim slučajevima donosi odluku u djelomičnom ili potpunom otpisu 

potraživanja dužnika putem jednokratne pomoći. 

 

Članak 13. 

 Općinski načelnik na temelju prijedloga i priložene dokumentacije o otpisu 

potraživanja donosi odluku o djelomičnom ili potpunom otpisu potraživanja do iznosa 

5.000,00 kuna, a čemu izvještava Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednom godišnje. 

 Za sve opravdane zahtjeve i prijedloge za djelomični ili potpuni otpis potraživanja 

iznad iznosa od 5.000,00 kuna, na prijedlog Općinskog načelnika, odluku donosi Općinsko 

vijeće. 

 

IV.  IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI MJERA NAPLATE 

 

Članak 14. 

 Jedinstveni upravni odjel dužan je kontinuirano pratiti stanje i poduzimati mjere 

naplate potraživanja, te tromjesečno sastavljati izvješća o poduzetim mjerama za naplatu 

potraživanja. 

 Izvješće mora sadržavati iznos dospjelog a nenaplaćenog potraživanja, dospjelost 

potraživanja u danima, broj opomena, broj postupaka prisilne naplate, naplatu instrumenata 

osiguranja plaćanja, izvješće o zaključenim sporazumima o obročnom plaćanju te ostale 

podatke sukladno zahtjevu Općinskog načelnika i Općinskog vijeća. 

 Izvješće se dostavlja Općinskom načelniku do 15. u mjesecu za proteklo tromjesječje. 

 Općinski načelnik podnosi izvješće Općinskom vijeću jednom godišnje ili na zahtjev 

Općinskog vijeća. 



 

 

 

 

V.  ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 15. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije», a bit će objavljena i na službenoj Internet stranici Općine 

Vrpolje: www.vrpolje.hr. 

 

TOČKA 5.   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta 

mladih Općine Vrpolje 

 

 Ankica Zmaić: Na temelju novog Zakona o savjetima mladih dužni smo se uskladiti 

sa izmjenama i dopunama pa je u svakom članku navedeno koje su izmjene. Ja bih Vas molila 

da se svi uključite i predložite kandidate kad bude raspisan natječaj – javni poziv. Mandat 

članova Savjeta iz prethodnog saziva ističe sada u trećem mjesecu pa ćemo morati raspisati 

natječaj, odnosno donijeti Odluku. 

 Josip Čivić: Evo ja sam čitao dosta o tome a ustvari, ne znam što su oni i onda uopće 

ne znam čemu to. Mi to u vatrogastvu imamo i oni nešto rade, dobivaju konkretne zadatke, ali 

ovdje ne znam stvarno čemu oni koriste. 

 Ankica Zmaić: Oni su nekakvo savjetodavno tijelo, Zakon traži i mi to moramo 

ispoštovati, a on potječe iz Zakona o socijalnoj skrbi. 

 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeći  

ZAKLJUČAK: 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je usvojilo Odluku o izmjenama i 

dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vrpolje. (u privitku Odluka o 

izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vrpolje) 

 

TOČKA 6. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 

na području Općine Vrpolje u 2015. godini 

 

 Ankica Zmaić: Kao i svake godine donosimo sukladno zakonskim odredbama 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrpolje. 

 Josip Čivić: Mene od ovoga svega zanima ovih 10.000,00 kuna za nabavku opreme 

novih uređaja za vezu za potrebe zaštite i spašavanja jer mi nemamo ni start. 

 Ankica Zmaić: Da mi ćemo financirati, to je planirano u Proračunu i sami znate 

prema preporuci Stožera zaštite i spašavanja BPŽ. 

 Željko Kucjenić: Da li se to odnosi na sva tri društva. i Stožer Općine Vrpolje

 Ankica Zmaić: Da, odnosi se na sva tri društva. i Stožer Općine Vrpolje.  

 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeće 

 

 

 

 

http://www.vrpolje.hr/


S M J E R N I C E 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite 

i spašavanja na području općine Vrpolje u 2015. godini 

 

 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 zaštite i spašavanja (stožer zaštite i spašavanja, 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) donose se ove 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu u 2015. godini, a koje se odnose na 

slijedeće subjekte. 

 

 1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

 Zbog ostvarivanja zakonom utvrđenih obveza vezano za upravljanje i usklađivanje 

aktivnosti operativnih snaga, ljudskih i materijalnih resursa, Stožer će održavati redovite 

sastanke u prostorijama općine Vrpolje sa ciljem analize postojećeg stanja i donošenje 

potrebnih smjernica za poboljšanje stanja, razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje na 

sprječavanju i otklanjanju štetnih posljedica, katastrofa i većih nesreća. 

 Iskazivat će se mogućnost za osiguranje uvjeta za provođenje edukacije, zbrinjavanja i 

sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja 

sukladno Planu zaštite i spašavanja. 

 Nastojati dva puta godišnje održati sjednicu Stožera zaštite i spašavanja. 

 U Proračunu za 2015. godinu planirali smo 10.000,00 kuna za nabavku novih uređaja 

za vezu za potrebe zaštite i spašavanja, postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava. 

 

 Stožer zaštite i spašavanja čine: 

 1. Željko Lukačević, zamjenik načelnika općine Vrpolje, načelnik 

 2. Zora Dragun Šmital, Područni ured za zaštitu i spašavanje, član 

 3. Nada Funarić, djelatnica Općinske uprave, član 

 4. Boris Joskić, predstavnik Policijske uprave, član 

 5. Joža Biščanić, predstavnik Vatrogasne zajednice, član 

 6. dr. Predrag Vučković, predstavnik Doma zdravlja, član 

 7. Josip Abramović, predstavnik Komunalnog poduzeća, član 

 8. Josip Ostrogonac, dr. vet. med. predstavnik Veterinarske službe, član 

 

 2. CIVILNA ZAŠTITA 

 

 Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za 

područje Općine Vrpolje, Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Osnovali smo 

postrojbe civilne zaštite sa ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje službi i pravnih 

osoba za djelovanje na sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica. 

 Za zapovjedništvo, postrojbe i druge segmente civilne zaštite iskazati prioritete 

materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme), te planirati osposobljavanje, 

uvježbavanje i druge aktivnosti, a za što se sredstva trebaju osigurati u Proračunu Općine 

Vrpolje. 

 

 

 



 3. VATROGASTVO 

 

 Za Vatrogasnu zajednicu Općine odnosno dobrovoljna vatrogasna društva osigurana 

su financijska sredstva u Proračunu općine Vrpolje u skladu sa zakonskim odrednicama u 

iznosu od 100.000,00 kuna koja će istima služiti za nabavu sredstava i opreme prema 

njihovom planu i programu opremanja. Predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Vrpolje je 

Ivan Novoselović, a zapovjednik je Josip Čivić. Predsjednik DVD-a Vrpolje je Joža Biščanić, 

a zapovjednik Željko Abramović.  Predsjednik DVD-a Čajkovci je Ivan Novoselović, a 

zapovjednik je Darko Novoselović. Predsjednik DVD-a Stari Perkovci je Željko Kucjenić, a 

zapovjednik Marko Funarić. 

 Općina Vrpolje je osigurala i uspostavila ormarić s opremom za energetsko i 

elektroničko upravljanje sirenom tip VST 3003 koji ima svoju funkciju, te izradila Procjenu 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje općine Vrpolje, Plan 

zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite. 

  

 4. SKLONIŠTA 

 

 Na području općine Vrpolje nema skloništa osnovne ni dopunske zaštite, već su za 

sklanjanje ljudi predviđeni zakloni, a u slučaju neposredne opasnosti koristiti će se putovi 

evakuacije u skladu s Planom zaštite i spašavanja. 

 

 5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE  

 

 Od udruga koje su od interesa za zaštitu i spašavanje na području općine Vrpolje 

aktivne su i djeluju: 

 - Lovna jedinica «Jarebica» Vrpolje 

 - Lovna jedinica «Golub» Čajkovci 

 - Lovna jedinica «Srndać» Stari Perkovci 

 - Lovna udruga «Srna» Vrpolje-Čajkovci-St. Perkovci 

 - Konjogojska udruga Stari Perkovci 

 - Konjogojska udruga «Mrkov» Vrpolje 

 

 Navedene udruge broje preko 170 aktivnih članova koji svojim radom osiguravaju 

prohodnost šumskih putova i upoznati su sa stanjem okolnih vodotokova, te dobro poznaju 

lokalni teren i mogu biti vrlo važni čimbenici u sustavu zaštite i spašavanja. Njihov rad se 

također pomaže iz Proračuna općine Vrpolje i za 2015. godinu u Proračunu je osigurano 

11.000,00 kuna. 

 Općina Vrpolje održava redovne kontakte i ima vrlo dobre odnose sa Crvenim križem 

iz Slavonskog Broda za koji se također izdvajaju sredstva iz Općinskog proračuna i za 2015. 

godinu planirano je 12.000,00 kuna za Crveni križ. Planirali smo i financijska sredstva za 

HGSS – stanica Slavonski Brod u iznosu od 5.000,00 kuna. 

 

 6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM  

     BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

 

 Na području općine Vrpolje nije registrirana niti jedna pravna osoba kojoj bi zaštita i 

spašavanje bili u okviru redovite djelatnosti. Nositelj koncesije za distribuciju zemnog plina je 

Brod-plin d.o.o. iz Slavonskog Broda. Distribuciju nad vodovodnom 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. 

 

Članak 2. 

 Također treba nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Slavonski 

Brod sa ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na 

području općine Vrpolje, te sukladno zakonskim propisima treba uskladiti sve akte kojima se 

propisuju mjere, aktivnosti i poslovi u provođenju zaštite i spašavanja. 

 

Članak 3. 

 Ove Smjernice stupaju na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije». 

 

TOČKA  7. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine 

Vrpolje 

 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili tablice vezano za elementarnu nepogodu. 

Znači 31.12.2014. godine nam je na račun sjela 441.587,00 kuna za elementarnu nepogodu 

koja je bila proglašena u svibnju 2014. godine. 

 Moram napomenuti da se kod isplate štete dogodio jedan problem gdje je jedna osoba 

i to Zlatko Kulaš ostao bez elementarne odnosno ispušten je nehotice kod unosa podataka, pa 

bi trebalo sada vidjeti što s njim da li isplatiti iz Proračuna ili što, molim Vas da kažete svoje 

mišljenje, a molim Želju da pojasni kako je došlo do propusta i koliki je to točan iznos. Da je 

to manji iznos riješili bi mi osobno, ali ovdje se radi o većim novcima. 

 Željko Lukačević: Najiskrenije mi je žao zbog ovog propusta i osobno se smatram 

krivim, mada se ovakve stvari ne bi trebale raditi kad Vas stalno netko ometa, kao što je to 

kod nas bio slučaj u vrijeme kada sam radio izračun za isplatu. Napominjem da ovo nije moje 

opravdanje za isto, jer je to moja osobna greška i nesmotrenost. Naime 3-4 puta sam 

kontrolirao sve podatke koje sam unosio prvo u Registar na temelju prijava, a nakon toga opet 

za isplatu ovih sredstava i sve je bilo uredu i popisano kako treba. Nažalost bila je još jedna 

provjera potrebna za obaviti i to ona prije isplate sredstava, a nakon preslagivanja upisanih 

prijava po bankama što je bilo potrebno za isplatu sredstava, a ista nije napravljena. Tad sam 

očito prekopirao preko jedne prijave neku drugu i poslije nisam primijetio da mi nešto 

nedostaje, a iz razloga što sam u excelu napravio sve s tako da isti preračunava isplate po 

prijavama, a da se isplati dobiveni iznos sredstava za fizičke osobe. Zbog ove pogreške više 

sredstava je isplaćeno svim ostalim upisanim poljoprivrednicima. I mada sam napravio 

izračun koliko bi tko trebao vratiti sredstava svjestan sam da će to teško moguće izvesti, te 

ovom prilikom predlažem da mi se umanji do kraja mandata koeficijent i bruto iznos plaće 

kako bi se ova greška ispravila, a Općina nebi bila oštećena za nekakav iznos sredstava. 

Zahvaljujem svima na razumijevanju, a ovo ću jako dobro zapamtiti za ubuduće. 

 Tomislav Gregurić: To se moglo svima dogoditi i smatram da se to isplati iz 

Proračuna. 

 Josip Čivić: Slažemo se da se to isplati iz Proračuna našega. 

 Željka Orešković: Tko takve stvari radi, on i griješi i trebamo svi podržati da se 

sredstva isplate iz Proračuna.  

 Ankica Zmaić: Zahvaljujem se svim vijećnicima na razumijevanju. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno je donijelo slijedeći  

 



Z A K L J U Č A K 

o odobrenju jednokratne financijske pomoći 

za ublažavanje i otklanjanje posljedica 

elementarne nepogode – poplave na području Općine Vrpolje 

 

Članak 1.  

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje odobrava jednokratnu financijsku pomoć za ublažavanje i 

otklanjanje posljedica elementarne nepogode – poplave oštećeniku Zlatku Kulaš, S. Radić 137A, 

Vrpolje, OIB 11998662535 u iznosu od 8.996,31 kunu iz Proračuna Općine Vrpolje. 

 

Članak 2. 

 Oštećenik Zlatko Kulaš sukladno zakonskim propisima podnio je pravovaljano u roku prijavu 

za štetu na poljoprivrednim kulturama nastalu od poplava u svibnju 2014. godine koja je zajedno sa 

svim oštećenima dostavljena Državnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarne nepogode. 

 

Članak 3. 

 Krajem 2014. godine Vlada RH donijela je Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za 

ublažavanje posljedica elementarne nepogode i za Općinu Vrpolje i dodijeljena sredstva su uplaćena 

na Proračun Općine Vrpolje. 

 

Članak 4. 

 Tijekom obračuna u programu EXCEL izvršena je kontrola svih predanih prijava te je uslijed 

preraspodjele sredstava prema računima banaka oštećenika nastala greška, odnosno obrisana je prijava 

oštećenika Zlatka Kulaša i Općinsko vijeće Općine Vrpolje odobrilo je isplatu u vidu jednokratne 

financijske pomoći iz Proračuna Općine Vrpolje kako isti oštećenik ne bi ostao zakinut za financijsku 

pomoć za ublažavanje i otklanjanje posljedica elementarne nepogode. 

 

Članak 5. 

 Općinska načelnica Općine Vrpolje ovlašćuje se za provođenje ovog Zaključka sukladno 

zakonskim propisima. 

 

Članak 6. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

 Ankica Zmaić: Nadalje želim napomenuti aktivnosti kako slijede: 

- potpisala sam ugovor sa Crvenim križem za pripomoć u kući pa ćemo vidjeti što će 

biti 

- također sam potpisala Ugovor sa Vodovodom Slav. Brod za prečistač za 

sufinanciranje od strane Općine Vrpolje u iznosu od 102.000,00 kuna 

- bila sam na ročištu za nogometno igralište u Starim Perkovcima i svjedoci vezano 

za ovrhu pa se nadamo da ćemo proći bolje nego što smo mislili 

- bila je redovita izborna izvještajna Skupština LAG-a 

- izdajemo rješenja za komunalni doprinos, legalizaciju i drugo 

- za iduću sjednicu dostavit ćemo vam dužnike za zakup i prodaju državnog 

poljoprivrednog zemljišta, komunalnog doprinosa, komunalnu naknadu, grobno 

mjesto i drugo. 

 

Željko Lukačević: Prošli tjedan sam bio na sastanku u Sl. Brodu vezano za 

poljoprivredno zemljište. Bilo je govora da se ide u analizu tla na našoj Županiji i da 

će isto sufinancirati BPŽ i Općine ako se u to uključe, te bi to mogli koristiti svi 

zainteresirani poljoprivrednici s područja naše županije, a dobiveni rezultati bi im 

mogli omogućiti bolji prinose i samim time povećati njihov profit.  

 



TOČKA 8.  R a z l i č i t o. 

 

 Tomislav Gregurić: Ma htio bih pitati što je sa malom školom? 

 Ankica Zmaić: Općine su bile u potrebi donijeti Plan mreže dječjih vrtića što je 

Općina Vrpolje kao što znate i učinila, međutim nisu sve Općine na našoj županiji kao niti 

Županija i dok oni to ne donesu ne može se krenuti u realizaciju predškolskog odgoja dok ne 

dobijemo odobrenje., ali mi ćemo pripremati nabavu organizacije male škole. 

 Željko Vuković: Da li se može sanirati ova rupa kod Općine 

 Ankica Zmaić: Dogovoreno je to već sa Runolistom da će promijeniti šaht - poklopac 

 Željko Vuković: Što se tiče sporednih ulica da li se mogu nasuti 

 Ankica Zmaić: Nasipanje ulica je dogovoreno, ali i evo još bih Vas nešto informirala 

da je prošle godine kad je bila poplava poslan zahtjev za uređenje Perkovačke ulice što je i 

odobreno saniranje znači u vrijednosti iznosa 60.000,00 kuna, a kad će biti realizacija ne 

znam jer sve zavisi o državi. 

 Željko Vuković: Evo imao bih još nekoliko pitanja: Što je sa uređenjem kružnog toka, 

stajališta, kaštrenjem drveća, zatim pitanje groblja Vrpolje, ako se ne može s njima 

razgovarati predlažem da se sve u DORH i USKOK pošalje 

 Berta Abramović: Što je sa numerima na Vašarištu? 

 Ankica Zmaić: Zemljište je vraćeno od Lungula, Bogdanovića, Gašpića a još je ostao 

Drinovac, sve smo putem Suda dobili nazad placeve. Uređenje kružnog toka planiramo ove 

godine, kaštrenje drveća će biti, a groblje je jedno vrlo teško pitanje, ali nastojati ćemo riješiti 

sporazumno. 

 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga od strane članova Općinskog vijeća 

predsjednik je zaključio sjednicu u 21,13 sati. 

 

  Zapisničar:       Predsjednik Općinsko vijeća: 

Nada Funarić               Tomislav Šimundić 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


