
Z A P I S N I K 

o radu 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 7. travnja 2015. godine s 

početkom rada u 20,00 sati u prostorijama Općinske uprave. 

Sjednici nazočni: Tomislav Šimundić, Josip Čivić, Pero Pepić, Željko Mandarić, Željko Kucjenić, 

Željka Orešković, Tomislav Gregurić, Zvonko Miskrić, Željko Vuković i Berta Abramović 

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

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Općine Vrpolje gosp. Tomislav Šimundić 

i nakon ustanovljenog kvoruma pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći 

D N E V N I  R E D : 

1. Usvajanje Zapisnika o radu  16. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za 

razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, 

3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vrpolje na dan 31. 12. 2014. 

godine, 

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

stanjem 31. 12. 2014. godine, 

5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2014. godini, 

6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2014. godini, 

7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području 

društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2014. 

godinu, 

8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi na području 

Općine Vrpolje za 2014. godinu,  

9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinske načelnice Općine Vrpolje za 

razdoblje srpanj – prosinac 2014. Godine 

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

Općine Vrpolje za 2014. godinu, 

11. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Općine 

Vrpolje i njihovih zamjenika, 

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

13. R a z l i č i t o.  

 Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

 

 



TOČKA  1. Usvajanje Zapisnika o radu 16. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 16. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 16. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje. 

TOČKA  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. Godine 

 Ankica Zmaić: Pozdravljam sve nazočne i evo one koje nisam vidjela čestitam Uskrs. Proračun 

Općine Vrpolje za 2014. Godinu planiran je u iznosu 4.560.000,00 kuna. Prihodi Proračuna općine 

Vrpolje u razdoblju od 01. 01. – 31. 12. 2014. godine ostvareni su u iznosu 4.927.807,00 kn, a rashodi 

4.827.039 te smo ostvarili višak prihoda od 100.768 kn. Želim Vas upoznati i izvijestiti da sam krajem 

godine sukladno zakonskim odredbama donijela Odluku o preraspodjeli sredstava između 

proračunskih pozicija Proračuna Općine Vrpolje za 2014. Godinu gdje sam sa Pozicije 44 – Kapitalne 

donacije umanjila za 2.500,00 kn i sada iznose 290.500,00 kn, a povećala sam Poziciju 021 – Naknade 

članovima predstavničkih i izvršnih tijela za 2.500,00 kuna i sada iznosi 29.500,00 kn. Povećanje 

Pozicije 021 je iz razloga što smo isplatili vijećnicima naknadu za zadnju radnu sjednicu u prosincu . 

Odluku smo Vam dostavili u materijalima. Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca 2014. 

godine iznose 1.535.655,60 kuna. Pa evo ukoliko netko ima nekih pitanja u materijalima ste dobili i 

tablice pa izvolite pitati. Moram napomenuti da se u potraživanjima vodi dug za prodaju 

građevinskog  zemljišta u iznosu 146.271,14 kuna međutim taj dug ne postoji jer je Ugovor raskinut, 

ali evo naša knjigovođa to nije isknjižila sa 31. 12. već je to napravila odmah sa 2. siječnja 2015. 

godine. 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje sa 8 glasova ZA i 

2 glasa suzdržana usvojilo je slijedeću 

ODLUKU O USVAJANJU 

GODIŠNJEG  IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE VRPOLJE 

za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca  2014. godine 

OPĆI DIO 

Članak 1. 

 Proračun Općine Vrpolje za 2014. godinu planiran je u iznosu 4.560.000 kn.  

Prihodi Proračuna općine Vrpolje u razdoblju od 01. 01. – 31.12.2014. ostvareni su u iznosu  od 

4.927.807 kn. 

                                                                                    Članak 2. 

 Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili su 4.827.039 kn. 

 

 



      Članak 3. 

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

prihoda i primitaka. 

 Ostvareni prihodi i primici      4.927.807 kn 

 Izvršeni rashodi i izdaci       4.827.039 kn 

Višak prihoda i primitaka                                 100.768 kn 

      Članak 4. 

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01. 01. 2014. godine bilo je 335.200,15 kn, a na dan 

31.12. 2014. godine iznosilo je 593.009,80 kn . 

      Članak 5. 

 Općina Vrpolje nije primala niti davala zajmove u 2014. godini. 

   Članak 6. 

 Nenaplaćena potraživanja na dan 31.prosinca 2014. godine iznose 1.535.655,60 kn, a 

odnose se na : 

- potraživanja za poreze                  244.992,95 

              - potraživanja za dane konc. kom. usluge                                             2.000,00 

              - potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine                               3.900,20 

              - potraživanja za zakup polj. zemljišta                                               143.588,55 

              - potraživanje za korištenje javne površine                               12.913,00  

              - potraživanje od zakupa poljop. zemljišta, dogogod. zakup         194.144,24 

              - potraživanje za spomeničku rentu                                                          732,65  

              - potraživanja za komunalni doprinos                                                  59.230,51                         

             - potraživanja za komunalnu naknadu                                                606.322,77 

             - potraživanja za grobno mjesto                                                               3.755,00 

             - potraživanja za grobnu naknadu                                                            1.090,20   

             - potraživanja za  prodaju poljop. zemljišta                 113.552,16 

             - potraživanja za  prodaju građ. zemljišta                                           146.271,14 

             - potraživanja za otkup stanova                                                  3.162,23 

      _________________________________________________________________ 

                                                                                                                               1.535.655,60 

      Članak 7. 

 Stanje nepodmirenih obveza na dan 31. prosinca 2014.godine u iznosu od 1.425.080,25 kn 

odnosi se na obveze za zaposlene(plaća 12/14) u iznosu od 32.742,24 kn, obveze prema dobavljačima 

u iznosu od 974.497,01 kn. ,obveze za jamčevine u iznosu od 2.600,00 kn.,obveze za dva puta plaćeno 

grobno mjesto u iznosu od 654,00 kn te obveze za neisplaćene štete od elementarne nepogode 

441.587,00  kn. 



       Članak 8. 

 U 2014. godini Općina Vrpolje izvršila je kapitalne projekte iz Plana razvojnih programa u 

iznosu 2.056.952,00 kuna kako slijedi: 

 - Eko – etno kuća u Vrpolju – proj. dok.     42.082,00 kn 

              - Izgradnja cjevovoda kroz Čajkovce – Reg. Vodovod              456.826,00 kn 

              - Toplovodi u Vrpolju – projek. dok.                240.526,00 kn 

              - Izgradnja pješačkih staza u Vrpolju                          1.173.029,00 kn 

 - Javna rasvjeta – projek. dok. Za Čajkovce                 46.604,00 kn 

              - Mini reciklažno dvorište u Vrpolju     13.982,00 kn 

              - Uredski i drugi namještaj i ostala oprema u Vrtiću   61.527,00 kn 

              - Spremnici za razvrstavanje kom. Otpada za                   22.377,00 kn 

                područje Općine Vrpolje  ___________________________________ 

                                                                                                                                           2.056.952,00 kn 

POSEBNI DIO 

      Članak 9. 

 Posebni dio godišnjeg izvještaja općine Vrpolje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 

2014. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po osobnim i 

posebnim namjenama. 

      Članak 10. 

 Godišnji obračun proračuna Općine Vrpolje zajedno sa usporednim pregledom planiranih i 

ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije». 

TOČKA 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vrpolje na dan 31. 12. 

2014. godine 

 Ankica Zmaić: Temeljem Zakona o proračunu u potrebi smo donijeti i Odluku o raspodjeli 

rezultata poslovanja Općine Vrpolje, a koju ste dobili u materijalima. 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga od strane članova Općinsko vijeća, jednoglasno je 

donesena slijedeća 

O D L U K U 

o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vrpolje 

na dan 31. 12. 2014.g. 

Članak 1. 

 Višak prihoda poslovanja u iznosu od 360.660,67 kn koristit će se za djelomično pokriće 

manjka prihoda od nefinancijske imovine. 



 Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 1.186.739,91 kn. 

 Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 360.660,67 kn ostaje 

nam manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 826.079,24 kn i kao takav bit će 

evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji. 

Članak 2. 

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

posavske županije“. 

TOČKA 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Povjerenstva o popisu imovine Općine Vrpolje 

sa stanjem 31. 12. 2014. Godine 

Ankica Zmaić: Sukladno uredbama u računovodstvu predstavnička tijela moraju donijeti 

Odluku da usvajanju Izvješća o popisu imovine. Komisija u sastavu: Tomislav Šimundić, Pero Pepić, te 

Nada Funarić koja je i izvršila popis inventure, pa ukoliko netko želi može doći pregledati inventurne 

liste, odnosno izvršiti uvid u navedeno.  

Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno donosi 

O D L U K U 

o usvajanju Izvješća Povjerenstva o popisu 

imovine Općine Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2014. godine 

Članak 1. 

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

vlasništvu Općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2014. godine. 

Članak 2. 

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

obveza općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2014. godine, te sastavio Izvješće, odnosno zapisnik o 

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

blagajničkom izvještaju i žiro računa na dan 31. 12. 2014. godine. 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 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 u 2014. godini 

 Ankica Zmaić: Kao i svake godine u skladu prema Zakonu o kom. gospodarstvu trebali bi 

usvojiti  Izviješće o izvršenju Programa.  Prvo smo donosili Program, zatim Izmjene i dopune 

Programa, a evo sada trebamo donijeti i Izviješće, što znači sve ono što je planirano, a koliko je 

izvršeno. Ovo Izviješće je u skladu sa Proračunom, znači ostvareni rashodi samo evidentirani u 

Izviješću, opisani poslovi sve što je izvršeno, a bilo planirano. 



 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga po ovoj točki Općinsko vijeće Općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeći 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2014. godini 

Članak 1. 

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

o komunalnom gospodarstvu na području općine Vrpolje za 2014. godinu planiran je u iznosu od 

1.967.300,00 kune iz Općinskog proračuna, a ostvaren u iznosu od 1.921.473,03 kune iz Općinskog 

proračuna. 

Članak 2. 

 Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako slijedi: 

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

Planirano: 1.200.000,00 kuna 

Ostvareno: 1.173.028,99 kuna 

2. Građenje groblja 
a) Nabava stolića u Mrtvačnici u St. Perkovcima 

Planirano:  4.500,00 kuna 

Ostvareno: 4.488,75 kuna 

3. Javna rasvjeta 
a) Tehnički pregled javne rasvjete u naselju Stari Perkovci – u Ulici Matije Gupca 

Planirano: 4.800,00 kuna 

Ostvareno: 4.791,66 kuna 

b) Izrada projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u naselju Čajkovci 

Planirano: 42.000,00 kuna 

Ostvareno: 41.812,00 kuna 

4. Opskrba pitkom vodom – građenje vodovodnog sustava  

 

a) Izgradnja regionalnog vodovoda – cjevovod kroz naselje Čajkovci 

Planirano: 475.000,00 kuna 

Ostvareno: 456.826,38 kuna 

5. Toplovodi – građenje toplinifikacije 

 
a) Izrada projektne dokumentacije – glavni i izvedbeni projekti za izgradnju toplovoda – 

toplinifikacija naselja Vrpolje 



Planirano: 241.000,00 kuna 

Ostvareno: 240.525,25 kuna 

Članak 3. 

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

TOČKA  6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje u 2014. Godini 

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

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

2014.g. i koliko je realizirano.  

 Josip Čivić: Zbog čega nije ništa utrošeno za održavanje nerazvrstanih cesta? 

 Ankica Zmaić: Utrošeno je ali nije ispostavljena faktura, a nasipana je ulica Gaj 

               Pero Pepić: Da li Runolist treba čistiti snijeg ispred DVD-a 

               Josip Čivić: Ispred DVD-a je požarni put i mislim da bi trebalo čistiti 

               Ankica Zmaić: Trebalo bi čistiti jer to je parking 

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

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području  

Općine Vrpolje u 2014. godini 

Članak 1. 

 Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Vrpolje za 2014. godinu 

planiran je u iznosu od 445.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu od 422.886,31 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: 17.000,00 kuna 

Ostvareno: 16.999,72 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: 28.000,00 kuna 

Ostvareno: 27.935,52 kune 

3. Održavanje javnih površina 



- dokumentacija za turističke znakove i uređenje javnih površina i nabavka kanti i 

kontejnera za otpad 

Planirano: 35.000,00 kuna 

Ostvareno: 33.377,50 kuna 

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

području općine Vrpolje 

Planirano: 20.000,00 kuna 

Ostvareno: 0,00 kuna 

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

Planirano: 45.000,00 kuna 

Ostvareno: 44.876,00 kuna 

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

Vrpolje 

Planirano: 20.000,00 kuna 

Ostvareno: 18.435,66 kuna 

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

Planirano: 280.000,00 kuna 

Ostvareno: 281.261,91 kuna 

Članak 3. 

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

TOČKA  7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine 

Vrpolje za 2014. godinu 

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

je navedeno sve što je planirano u 2014.g. i koliko je realizirano. 

               Josip Čivić: Nije baš vezano direktno za ovo ali pitam da ne zaboravim, da li su Udruge 

potpisale Ugovore o financiranju. 

               Ankica Zmaić: Jesu svi su bili na sastanku koji je bio u vijećnici i potpisali Ugovor. 

               Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je donijelo slijedeći  

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje  

se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2014. godinu 



 

Članak 1.  

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

Proračunu Općine Vrpolje za 2014. godinu planiran je u iznosu 472.600,00 kuna, a ostvaren je u 

iznosu 464.733,00 kune. 

Članak 2. 

 Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako slijedi: 

I   KULTURA 

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

djelatnik knjižnice) 

Planirano:  45.000,00 kuna 

Ostvareno: 39.635,00 kuna 

 b) kulturno umjetnička društva na području Općine Vrpolje  

 KUD «I. Meštrović» Vrpolje - 8.691,85 kuna 

KUD «Ravnica» Stari Perkovci – 21. 987,82 kune 

KUD «Đeram» Čajkovci – 11.788,42 kune 

Planirano: 43.500,00 kuna 

Ostvareno: 42.468,09 kuna 

 c) Spomen Galerija «Ivan Meštrović» Vrpolje 

Planirano: 1.000,00 kuna 

Ostvareno: 1.000,00 kuna 

II   ŠPORT 

 Sportski klubovi na području Općine Vrpolje 

- RK Vrpolje – Planirano: 38.000,00 kuna 
 Ostvareno: 38.000,00 kuna 

- Taekwondo klub Vrpolje – Planirano: 12.000,00 kuna 
             Ostvareno: 11.000,00 kuna 

- NK «Sloga» Vrpolje – Planirano: 28.000,00 kuna 
   Ostvareno: 28.000,00 kuna 

- NK «Mladost» Čajkovci – Planirano: 27.000,00 kuna 
                                                                   Ostvareno: 26.500,00 kuna 

- NK «Slavonac» Perkovci – Planirano: 28.000,00 kuna 
                                                                    Ostvareno: 28.582,15 kuna 



 

 Ukupno planirano: 133.000,00 kuna 

 Ukupno ostvareno: 132.082,15 kuna 

III   PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ 

a) Predškolski odgoj – mala škola – Dj. vrtić «I. B. Mažuranić» Sl. Brod 
Planirano: 69.600,00 kuna 

Ostvareno: 69.600,00 kuna 

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

Ostvareno: 10.000,00 kuna 

IV   VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE VRPOLJE I DVD 

 Planirano: 105.000,00 kuna 

 Ostvareno: 105.000,00 kuna 

V  VJERSKE ZAJEDNICE 

- Župa Vrpolje – 7. 281,48 kuna 
- Župa Donji Andrijevci – 7.000,00 kuna 
Planirano: 15.000,00 kuna 

Ostvareno: 14.281,48 kuna 

VI   OSTALE UDRUGE 

- Udruga Betlehem St. Perkovci – 2.118,75 kuna 
- Udruga Matica umirovljenika Vrpolje – 7.375,00 kuna 
- Lovna grupa «Golub» Čajkovci – 1.985,52 kune 
- Lovna grupa «Srndać» Stari Perkovci – 2.000,00 kuna 
- Udruga Sv. Vinko Paulski Vrpolje – 1.992,40 kuna 
- Udruga orača BPŽ – 8.500,00 kuna 
- Udruga «Štuka» Vrpolje – 1.000,00 kuna  
- Udruga za uzgoj i zaštitu malih životinja Vrpolje – 1.000,00 kuna 
- UDVDR RH Vrpolje – 6.998,27 kuna 
- Konjogojska udruga Stari Perkovci – 5.196,34 kune 
- Konjogojska udruga «Mrkov» Vrpolje – 2.500,00 kuna 
 

Planirano: 40.500,00 kuna 

Ostvareno: 40.666,28 kuna 

- LAG «Slavonska ravnica» 
Planirano: 10.000,00 kuna 



Ostvareno: 10.000,00 kuna 

Članak 3. 

 Iz Proračuna Općine Vrpolje u 2014. godini izdvojena su sredstva za kapitalne projekte za 

neprofitne organizacije (udruge i vjerske zajednice) kako slijedi: 

 - Crkva u Vrpolju  - Planirano: 68.942,12 kn 

                                                         - Ostvareno: 1.925,00 kn 

-Crkva u Čajkovcima  – Planirano: 60.600,00 kn 
                                                          - Ostvareno: 60.568,75 kn 

 - Crkva u St. Perkovcima  - Planirano: 4.000,00 kn 

                                                           - Ostvareno: 4.000,00 kn 

-Udruga «Srna» (za Lovačke domove u  - Planirano: 57.500,00 kn 
                St. Perkovcima i u Vrpolju)  - Ostvareno: 57.500,00 kn 

 - DVD Vrpolje   - Planirano: 100.000,00 kn 

                (sanacija Vatrogasnog doma) - Ostvareno: 100.064,13 kn 

 Ukupno planirana sredstva: 293.000,00 kn 

               Ukupno ostvarena sredstva: 224.057,88 kn 

Članak 4. 

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

TOČKA  8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi na 

području Općine Vrpolje za 2014. godinu  

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

Izvješću  je navedeno sve što je planirano u 2014.g. i koliko je realizirano, odnosno sve je to u 

Proračunu, samo je u Izvješću razvrstano po oblicima pomoći. 

 

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

donijelo slijedeći 

Z A KL J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa  

socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2014. godinu 

Članak 1. 

 Program socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2014. godinu planiran je u iznosu 

293.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu 284.290,45 kuna iz Proračuna Općine Vrpolje te 43.860,00 kn 

za ogrjev. 

 



Članak 2. 

Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako slijedi: 

1. Pomoć za stanovanje – Planirano: 8.500,00 kuna 

    (režije i dr. troškovi )   Ostvareno: 8.500,00 kuna 

2. Jednokratna novčana pomoć – Planirano: 4.000,00 kn 

    zbog teških okolnosti (bolest) Ostvareno: 4.000,00 kn 

3. Jednokratna novčana pomoć za studente – Planirano: 61.000,00 kn 

                Ostvareno: 56.000,00 kn 

4. Jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta – Planirano: 22.000,00  

                                                                                              Ostvareno: 20.000,00 kn 

5. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu – Planirano: 1.000,00 kn 

     za Sv. Nikolu – prvi razredi O.Š.     Ostvareno: 1.000,00 kn 

6. Pomoć – oslobađanje plaćanja komunalne naknade – Planirano: 1.500,00 kn 

                                                                                                     Ostvareno: 0 

7. Pomoć za građane i kućanstva u naravi 

 - nabavka bilježnica svim učenicima O.Š. «I. M.» - Planirano: 17.000,00 kn 

                        Ostvareno: 17.000,00 kn 

 - štete uzrokovane el. nepogodom – materijal - Planirano: 15.000,00 kn 

       Ostvareno: 14.790,45 kn 

8. Ostale pomoći – sufinanciranje rada Dječjeg vrtića - Planirano: 150.000,00 kn 

    «Zvrk» Područni vrtić Vrpolje    Ostvareno: 150.000,00 kn 

9. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija 

 - Crveni križ - Planirano: 12.000,00 kuna 

   - Ostvareno: 12.000,00 kuna 

 - Udruga slijepih – Planirano: 1.000,00 kuna 

        Ostvareno: 1.000,00 kuna 

10. Osiguranje ogrjeva korisnicima pomoći za uzdržavanje – Planirano: 48.450,00 kn 

               Ostvareno: 43.860,00 kn 

 



Članak 3. 

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

TOČKA  9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinske načelnice Općine Vrpolje za 

razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine 

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

Izviješće za srpanj – prosinac 2014. godine. Nadam se da sam iscrpno i opširno opisala sve aktivnosti 

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

polugodište  2014. godine. 

 Josip Čivić:  S obzirom da smo mi donijeli lani Odluku o prodaji zemljišta na Vašarištu, dokle je 

stigao Runolist s tim, da li mi to možemo pratiti, cilj prodaje je i bio za to da se napravi, bila je ovdje i 

prezentacija, ali to nešto stoji. 

 Ankica Zmaić: Neke elaborate i studije mora napraviti prije izrade Projektne dokumentacije 

koliko imam informacije, ali možemo zatražiti očitovanje. 

 Zvonko Miskrić: Šta ovo znači rad za opće dobro neki Anto iz Sl. Šamca 

 Ankica Zmaić: Imamo potpisani Ugovor sa Probacijskim uredom Požega za rad za opće dobro 

pa smo iz Čajkovaca imali gosp. Kneževića ali on je imao tjedan dana rada, dok gosp. Anto Šarac iz Sl. 

Šamca ima 720 sati za odraditi tako da je to u tijeku. 

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

donijelo slijedeći 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o radu 

Općinske načelnice Općine Vrpolje za razdoblje  

srpanj - prosinac 2014. godine 

Članak 1. 

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

razdoblje od srpanj - prosinac 2014. godine.  

Članak 2. 

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

TOČKA 10.   Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na      

                       području Općine Vrpolje za 2014. Godinu 

 Ankica Zmaić: Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju  u potrebi smo donijeti i analizu stanja 

sustava zaštite i spašavanja pa evo ukoliko ima nekih pitanja izvolite pitati. 

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

donijelo slijedeći 

 



Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Analize stanja 

sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrpolje 

za 2014. godinu 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje usvaja Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Vrpolje za 2014. godinu koja je sastavni dio ovog Zaključka. 

Članak 2. 

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

TOČKA  11. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Općine 

Vrpolje i njihovih zamjenika 

 Ankica Zmaić: Znate da smo na prošloj sjednici donijeli Izmjene i dopune Odluke o osnivanju 

Savjeta mladih te sada trebamo donijeti Zaključak o pokretanju postupka i objavi Javnog poziva u 

Posavskoj Hrvatskoj. 

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

Z A K L J U Č A K 

o pokretanju postupka za izbor 

članova Savjeta mladih Općine Vrpolje i njihovih zamjenika 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje pokreće postupak za izbor članova Savjeta mladih Općine 

Vrpolje, putem Javnog poziva. 

Članak 2. 

 Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor Savjeta mladih Općine Vrpolje i njihovih 

zamjenika objavljuje se u javnom glasilu „Posavska Hrvatska“ i na mrežnim stranicama Općine Vrpolje 

www.vrpolje.hr.. 

Članak 3. 

 Tekst Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor Savjeta mladih Općine Vrpolje i 

njihovih zamjenika u prilogu je i čini sastavni dio ovog Zaključka. 

Članak 4. 

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

Brodsko-posavske županije“. 

 



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

 Ankica Zmaić: U posjeti je bio inspektor zaštite od požara i utvrdio da smo u potrebi donijeti  

Provedbeni  Plan mjera zaštite od požara što smo i učinili i dostavili Vatrogasnoj zajednici Općine 

Vrpolje na daljnje korištenje, odnosno nakon čega su oni donijeli svoj Plan. Zatim smo morali izraditi 

Zapisnik o elektro instalacijama u zgradi Općine Vrpolje, zatim izraditi gromobrane te izvršiti izmjene 

Procjene i Plana zaštite od požara. Za sve obveze smo pokrenuli aktivnosti ili već realizirali. 

 - Mala škola je počela sa radom 16. 02. I mjesečni iznos za malu školu je 8.000,00 kuna a 

predškolski program provodi dječji vrtić „ZVRK“ s kojim smo sklopili Ugovor nakon povedene nabave. 

 - stalno šaljemo opomene za komunalni doprinos, javne površine, grobnu naknadu, grobno 

mjesto, pokretne trgovine i moram napomenuti da je naplata za zemlju veliki problem 

 - javili smo se na dva natječaj; u MRRFEU za pješačke staze u Vrpolju  i uređenje parka i 

dječjeg igrališta u Čajkovcima 

              - javili smo se i nanatječaj u Ministarstvu graditeljstva za izgradnju javne rasvjete u Vrpolju i 

Starim Perkovcima te smo se javili na javni natječaj u Fondu za zaštitu okoliša za sanaciju Društvenog 

doma u Čajkovcima 

 - napravili smo projektnu dokumentaciju za uklanjanje stare milicije i očekujemo sudskog 

vještaka za procjenu te će Vijeće donijeti Odluku o raspisivanju natječaja za rušenje 

 - donesene su Odluke o nerazvrstanim cestama u sva tri naselja proveli smo javnu nabavu i 

najpovoljniji je GEOKOD Sl. Brod s iznosom 114.000,00 kuna za izradu Geodetskog elaborata 

izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje 

 - trenutno se provodi revizija na području svih Općina o raspolaganju nekretninama koje su u 

vlasništvu Općine Vrpolje odnosno jedinica lokalne samouprave te izvršavamo zadatke i dostavljamo 

podatke i dokumentaciju 

 - na jednoj od slijedećih sjednica moramo donijeti odluku o korištenju prostorija za 

održavanje sastanak političkih stranaka i udruga 

 - počeli su radovi na Crkvi u Vrpolju 

 Pero Pepić : fasada na Crkvi je sva popucala, to je strašno kako izgleda 

 Ankica Zmaić: Predlažem da dođeš u Općinu i da se napiše dopis ispred mještana i pošalje na 

Ministarstvo, odnosno Konzervatorski odjel 

 Pero Pepić: Predlažem da se organiziraju predavanja za natječaj o energetskoj učinkovitosti 

obiteljskih kuća kako bi ljude što bolje informirali da se mogu javiti na natječaj, na Osječko baranjskoj 

županiji  predavanja provodi Đakovo projekt iz Đakova. 

 Ankica Zmaić: Pa nije problem možemo i mi to organizirati. 

 Pero Pepić: Još da pitam jedno pitanje što je sa grijanjem u Sali 

 Ankica Zmaić: Čekamo da vidimo što će biti sa toplovodima, ukoliko ništa ne bude od toga 

riješit ćemo tako da ćemo kupiti kombi bojler i još što treba kako bi stavili u funkciju 

 - u potrebi smo izraditi Strategiju razvoja  za našu Općinu ali čekamo da CTR Slavonski Brod 

dobije odobrenje  kako bi mogli izraditi oni ili netko tko bude najpovoljniji. 

 - da napomenem još drveće je porušeno u parku 

 Željko Vuković: Nije još sve još treba, ali moglo bi se još i zasaditi gdje ima mjesta. 

 Ankica Zmaić: Još treba porušiti pred starom milicijom i kod ambulante. Održali smo sastanak 

sa udrugama vezano za novi Zakon o udrugama i za financije. 

 



TOČKA  13.  R a z l i č i t o. 

 Zvonko Miskrić: Imam par pitanja; 1. Što je sa zemljom u parku u Čajkovcima?, 2. Malo 

igralište isto bi trebalo riješiti?, 3. Kada će se smetlište nagrnuti već se počelo sipati po kanalima?, 4. 

Što je sa parkingom ispred doma; 5. U Grobljanskoj ulici ima nešto iskolčeno što je to?, 6. Do koje je 

faze stigao LAG? 

 Ankica Zmaić: Zemlja u parku se mora razgrnuti uskoro. Malo igralište će ove godine biti 

ponovo presvućeno asfaltom. Za ilegalna odlagališta moramo opet vidjet sa Hrvatskim vodama i 

Brodskom posavinom. Za parking – autobusna stajalište ispred doma pisali smo i pisat ćemo 

Županijskim cestama. Kolčenje se odnosi na izvedeno stanje i evidentiranje ceste prema  groblju. LAG 

funkcionira ima zaposlenog i radi što treba. 

 Željko Vuković: Da li je voda stigla do Dobreva i Buljuka u Perkovcima? Što se tiče kućnih 

brojeva da li se što može napraviti da se ljudi obavijeste da su brojevi promijenjeni koji su im brojevi., 

Što se tiče ugibališta Panturist neće da stane uvijek ispred Ćose, da li se može što napraviti i Što je sa 

šahtom ispred Općine? 

 Ankica Zmaić: Voda nije prošla, odnosno nije izgrađen cjevovod na Dobrevu i u Buljuku, ali 

Vodovod d.o.o. Slav. Brod je to obećao odraditi. Uputit ćemo im ponovno dopis. Za autobusno 

stajalište smo odredili lokaciju, ali kad će biti izgrađeno od strane Hrvatskih cesta i ŽUC-a ne znam. Za 

obavještavanje za kućne brojeve možemo upoznati mještane, Željo je to objavio, a ako i treba napisat 

ćemo obavijesti pa podijeliti. Gdje se može naručiti šaht, jer vidim da od Runolista još nema 

odgovora. 

               Pero Pepić: Može se naručiti kod Validžića u Strizivojni, odmah će napraviti.  

 Željko Vuković:  Još me zanima da li idemo prema USKOKU I DORHU za groblje. 

 Ankica Zmaić: Bio je načelnik pa sam razgovarala sa načelnikom pa je rekao da grade 

kosturnicu, pa sam mu rekla da se to ne može tako. Još ćemo malo pokušati dogovoriti nešto, a ako 

ne moramo riješiti to je bezobrazno. 

 Željka Orešković: Da li se što dogovorilo tko će voditi knjigovodstvo udrugama, jer trebat 

ćemo dostaviti Izvješća a mi nismo nove utrošili. 

 Ankica Zmaić: Većini udruge ća voditi Ivica Šimičić, to smo dogovorili ovdje na sastanku 

 Tomislav Šimundić: Što je sa uređenjem kružnog toka? 

 Ankica Zmaić: Pokrenuli smo aktivnosti oko uređenja, vidjet ćemo više rješenja. 

 Josip Čivić: Zanima me cesta prema Lovačkom domu dali ona pripada općini, a spominjem to 

kad padne kiša ta je cesta  pod vodom, pa mislim da bi je trebalo osposobiti  jer se dom dosta koristi. 

Neka se kupi kamena tucanika kamion ili dva da se ta cesta sanira ili frezani asfalt, ima onih koji hoće 

pomoć, a Pejić je to upropastio. 

              Ankica Zmaić: Vidjet ćemo sa Pejićem da nešto naspe što je on uništio, a ostalo ćemo 

dogovoriti sa Runolistom. 

 Željko Vuković: Zašto je Općini Vrpolje Runolist povisio cijenu odvoza komunalnog otpada, a 

Velikoj Kopanici je iznos manji 

 Ankica Zmaić: Pa imali smo Zahtjev na sjednici Općinskog vijeća i tražio je još više, a mi smo 

rekli da može 50,00 kuna mjesečno. 

 Pero Pepić: Molim da se pozove Josip Abramović na sjednicu i pojasni nam iznos komunalnog 

otpada zbog čega je u Kopanici manji. 



               Josip Čivić: Pa bili ste na sjednici ovdje kad smo govorili o povećanju cijene pa šta onda niste 

to rekli nego smo zaključili da može 50,00 kn. 

 Sjednica je završila u 22,31 sat. 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić         Tomislav Šimudnić 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

  

 

 


