
Z A P I S N I K 

 o radu 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 09. prosinca 2011. 

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

 

 Sjednici nazočni: Tomislav Šimundić, Drago Marić, Željko Vuković, Martina Marić, 

Terezija Bogdanović, Jelena Turčić, Damir Funarić, Zlatko Hrastović, Zdravko Kralić, Pero 

Pepić, Joža Biščanić, Terezija Sočković, 

 

 Sjednici nisu nazočni: Ivan Pralas, Dražen Maršić,inž. 

 Izostanak opravdali: Željko Kucjenić 

 Ostali nazočni: Ankica Zmaić, načelnica i Željko Lukačević, zamjenik načelnice 

 Zapisnik vodila: Nada Funarić 

 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomislav Šimundić 

pozdravlja sve nazočne i nakon ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći  

 

D N E V N I  R E D : 

 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 24. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području 

Općine Vrpolje, 

3. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu za područje Općine Vrpolje, 

4. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Vrpolje, 

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za popis dugotrajne imovine, sitnog 

inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja Općine Vrpolje, 

6. Informacije o aktivnostima koje se provode na području Općine Vrpolje, 

7. R a z l i č i t o. 

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 24. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 24. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

 

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 24. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 

 

TOČKA 2. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na 

području Općine Vrpolje 

 

 Tomislav Šimundić: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

priključenju na komunalne voden građevine na području Općine Vrpolje. 

 Ankica Zmaić: Pozdravljam sve nazočne vijećnike i predsjednika i sukladno Zakonu 

o vodama dužni smo donijeti ovu Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine. 

Temeljem ove Odluke određuju se naknade za priključenje na vodoopskrbni sustav i sustav 

vodoodvodnje . Što se tiče visine naknade za vodovodnu mrežu svi znamo da je do sada bio 

iznos od 4.500,00 kuna, sada bi  iznos trebao biti za stambene građevine do 350m2 cca 

1.200,00 kuna i dalje se iznos mijenja obzirom na kvadraturu građevine. Isti su iznosi i za 



priključak na odvodnju. U članku 3. ove Odluke naveden je isporučitelj vodnih usluga 

„Vodovod“ Sl. Brod iz razloga jer mi pripadamo Brodsko-posavskoj županiji, ali i Đakovački 

vodovod nas, Općinu Vrpolje nije niti naveo u svojoj Odluci, a i Vodovod Sl. Brod će biti 

distributer za regionalni vodovod. Nadalje, u Odluci je navedeno tko se može osloboditi 

plaćanja vodne naknade u članku 25., zatim način plaćanja naknade – 3 rate, nadzor i 

prekršajne odredbe. 

 

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

jednoglasno je donijelo slijedeću 

ODLUKU 

O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE NA PODRUČJU 

OPĆINE VRPOLJE 

I.  OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se: 

- postupak i uvjeti priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine, 

- obveza i rokovi priključenja, 

- naknada za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje, 

- način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih korisnika 

- nadzor  i 

- prekršajne odredbe. 

 

Članak 2. 

(1) Pod komunalnim vodnim građevinama u smislu ove Odluke smatraju se: 

1. građevine za javnu vodoopskrbu 

2. građevine za javnu odvodnju. 

(2) Vodne usluge su: 

1. usluge javne vodoopskrbe, 

2. usluge javne odvodnje. 

 

Članak 3. 

Isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod, sa 

sjedištem u N. Zrinskog 25. 

Članak 4. 

(1) Priključenjem na komunalne vodne građevine, u smislu odredaba ove Odluke, smatra se 

izgradnja priključaka kojima se omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano 

korištenje vodnih usluga. 

(2) Priključak na javnu vodoopskrbu smatra se cjevovod vode za piće od spoja na uličnoj 

mreži do glavnog vodomjera smještenog u građevini ili izvan nje, uključivo i zaporni uređaj 

neposredno iza glavnog vodomjera. 

(3) Priključak na javnu odvodnju smatra se dio odvodnog cjevovoda od spoja na uličnoj mreži 

do kontrolnog okna koje se nalazi u građevini ili izvan nje. 

(4) Vodomjerno okno je dio unutarnje vodoopskrbne mreže u kojem se nalazi vodomjer i 

zaporni uređaj. 

(5) Kontrolno okno je dio unutarnje kanalizacijske mreže u kojem se skupljaju sve otpadne 

vode iz posebnih dijelova građevine (stan, poslovni prostor, garaža i sl.). 

 



 

 

Članak 5. 

(1) Svaka građevina, odnosno svaki dio građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu 

cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) mora imati zaseban uređaj za mjerenje potrošnje – 

vodomjer. 

(2) Vlasnik odnosno korisnik građevine ili druge nekretnine dužan je održavati vodomjerno 

okno kao i kontrolno okno, dok su ostali dijelovi priključka u nadležnosti javnog isporučitelja 

vodne usluge te ih je dužan održavati u stanju funkcionalne sposobnosti. 

(3) Korisnik vodne usluge dužan je javnom isporučitelju vodne usluge omogućiti slobodan 

pristup do vodomjernog okna, kontrolnog okna i instalacija priključka radi očitanja 

vodomjera, uzimanja uzoraka vode, odnosno zamjene i popravka vodomjera i instalacija 

priključka, u svakom trenutku. 

II.  OBVEZA I ROKOVI PRIKLJUČENJA 

Članak 6. 

(1) Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi, 

dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne 

građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, kada je takav sustav izgrađen u 

naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina, odnosno druga nekretnina, 

odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, sukladno ovoj Odluci o 

priključenju.  

(2) Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za 

priključenje poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu, 

u svrhu navodnjavanja, ali se pritom ne mogu obvezati na takvo priključenje.  

 

Članak 7. 

Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu odnosno drugu 

nekretninu na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima: 

- novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav 

odvodnje izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije uporabe 

građevine, 

 - postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe 

odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u roku 

od 6 mjeseci od dana obavijesti javnog isporučitelja vodnih usluga o završetku izgradnje 

sustava javne vodoopskrbe odnosno sustava javne odvodnje i mogućnosti priključenja,  

- postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno 

javni sustav odvodnje, moraju podnijeti zahtjev za priključak na komunalne vodne građevine 

u roku od 30 dana od dana obavijesti isporučitelja o mogućnosti priključenja, odnosno 

priključiti se na komunalne vodne građevine u roku od jedne godine dana od stupanja na 

snagu ove Odluke.   

 

Članak 8. 

(1) Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine ne priključi svoju građevinu, odnosno 

drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u rokovima iz prethodnog članka ove 

Odluke, na prijedlog isporučitelja vodnih usluga, jedinica lokalne samouprave donijet će 

rješenje u upravnom postupku o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog 

posjednika građevine odnosno nekretnine. 



(2) Protiv rješenja o obvezi priključenja dopuštena je žalba tijelu jedinice područne 

(regionalne) samouprave nadležnom za komunalne poslove. 

(3) Rješenje o obvezi priključenja, pored osnovnih podataka o vlasniku građevine i građevini, 

sadrži i odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad 

isporučitelju vodnih usluga da izvede priključak na teret vlasnika odnosno drugog zakonitog 

posjednika građevine, rok plaćanja stvarnih troškova priključenja javnom isporučitelju, te 

mogućnost prisilne naplate u slučaju kada vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik 

građevine ne uplati troškove izgradnje priključka u određenom roku. 

 

III.  POSTUPAK PRIKLJUČENJA 

Članak 9. 

(1) Priključenje na komunalne vodne građevine izvodi se tako da se na svaku nekretninu u 

pravilu uvodi jedan vodoopskrbni priključak i jedan priključak odvodnje. 

(2) Iznimno, u vodomjerno okno s jednim vodoopskrbnim priključkom, isporučitelj vodne 

usluge može dopustiti ugradnju paralelnih vodomjera ako postoje opravdani razlozi te su 

ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti za takav način priključenja uz ovjerenu suglasnost 

vlasnika ili suvlasnika (51 % suvlasnika). Kod razdvajanja ne plaća se naknada za 

priključenje Općini Vrpolje. 

(3) Vlasnik nekretnine - korisnik može pisano zahtijevati odjavu vodovodnog priključka na 

predviđenom obrascu javnog isporučitelja nakon što je podmirio eventualna dugovanja 

nastala do dana odjave. 

Odjava vodovodnog priključka koja traje do 24 mjeseca smatra se privremenom odjavom, a 

trajnom odjavom smatra se svaka odjava koja traje duže od 24 mjeseca. 

U slučaju trajne odjave vodovodnog priključka raskida se ugovor o pružanju vodnih usluga. 

zaključen između vlasnika - korisnika i isporučitelja vodnih usluga. 

 

 

Članak 10. 

(1) Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno 

javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje. 

(2) Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno druge nekretnine. 

(3) Zahtjev za priključenje može podnijeti i korisnik građevine ako je to pravo na njega prenio 

vlasnik građevine pisanim ugovorom ili na temelju specijalne punomoći, ovjerenih kod 

javnog bilježnika. 

(4) Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga. 

(5) Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine, mora se podnijeti pravovremeno, prije 

uporabe građevine. 

 

Članak 11. 

(1) Uz zahtjev za priključenje prilaže se: 

1. preslika katastarskog plana za česticu koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe 

odnosno javne odvodnje, 

2. presliku akta na temelju kojeg se može graditi (uz predočenje izvornika) odnosno potvrda 

Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Slavonski Brod kojom se potvrđuje 

da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine i  

3. dokaz o vlasništvu građevine odnosno nekretnine za koju se traži priključak. 

4. preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, izvadak iz središnjeg obrtnog registra za obrte, 

izvadak iz sudskog registra za trgovačka društva i dr.  

5. po potrebi Uvjerenje o kućnom broju od Područnog ureda za katastar, 



(2) Korisnik građevine zahtjevu za priključenje, osim dokumentacije iz st. 1. ovog članka, 

prilaže i slijedeću dokumentaciju: 

1. dokaz o pravu korištenja građevine 

2. ugovor / specijalna punomoć (pisana suglasnost) iz članka 11. stavka 3. ove Odluke. 

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu nad 

zemljištem i preslika katastarskog plana. 

 

Članak 12. 

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak za izdavanje  

dozvole priključenja i izdaje odluku o dozvoli priključenja, ako za priključenje postoje 

tehničko-tehnološki uvjeti. 

Ako za priključenje ne postoje odnosno nisu ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za 

priključenje će se odbiti. 

Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 

dana od dana primitka zahtjeva. 

 

Članak 13. 

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje (mjesto 

i adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika i njegove podatke, a  

odgovarajuća skica priključka ostaje u arhivi isporučitelja i čuva se u katastru vodova. 

Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 

1. ovog članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti.  

Odluka iz stavka 1. sadrži i odredbu o obvezi plaćanja naknade za priključenje.  

Primjerak Odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se na znanje Općini Vrpolje, radi 

donošenja rješenja o obračunu i naplati naknade za priključenje.  

 

Članak 14. 

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na 

komunalne vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske 

inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom 

zakonu.  

 

Članak 15. 

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak 

radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.  

Izvođač radova dužan je pridržavati se tehničko-tehnoloških uvjeta koje određuje javni 

isporučitelj vodne usluge, ako posebnim propisima nije određeno drugačije. 

Gradnju priključka stručno nadzire ovlaštena osoba javnog isporučitelja vodne usluge. 

 

Članak 16. 

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih 

usluga zaključiti Ugovor o izgradnji priključka i Ugovor o pružanju vodnih usluga.  

Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu 

i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora. 

 

IV.  TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA 

 

Članak 17. 



Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj 

vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga.  

 

 

 

V.  NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE 

 

Članak 18. 

 Vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine uz 

troškove izgradnje priključka dužan je platiti naknadu za priključenje. 

Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, naknada za priključenje plaća se na 

svaki posebni dio nekretnine zasebno. 

Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta kao posebnih dijelova nekretnine pribraja 

se površini posebnih dijelova nekretnine iz stavka 2. ovoga članka, osim ako se ti posebni 

dijelovi nekretnine priključuju na komunalne vodne građevine pa se naknada za priključenje 

plaća zasebno od posebnih dijelova nekretnine iz stavka 2. ovog članka. 

 

Članak 19. 

Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je Proračuna Općine Vrpolje. 

Prihodi od naknade za priključenje koriste se isključivo za gradnju odnosno financiranje 

gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Vrpolje. 

 

Članak 20. 
Obvezu i način plaćanja naknade za priključenje utvrđuje rješenjem Općina Vrpolje. 

Naknada za priključenje plaća se jednokratno ili obročno. 

Naknadu za priključenje odnosno prvi obrok, ako se naknada plaća obročno, obveznik 

plaćanja naknade dužan je platiti u roku od 15 dana od dana dostave rješenja iz stavka 1. ovog 

članka. 

 

Članak 21. 
Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja zahtjeva za priključenje, prije sklapanja 

ugovora o izgradnji priključka, uputiti u Općinu Vrpolje radi plaćanja naknade za priključenje 

i ne smije početi s radovima na priključenju prije nego li mu podnositelj zahtjeva za 

priključenje predoči dokaz o plaćenoj naknadi za priključenje odnosno o plaćanju prvog 

obroka, ako je odobreno obročno plaćanje. 

 

 1.Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu 

odvodnju 

 

Članak 22. 
Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju 

utvrđuje se u slijedećim iznosima:  

- za stambenu zgradu površine do 200 m
2 

građevinske (bruto) površine, bez stanova 

kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 25% prosječne mjesečne bruto plaće u 

Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 

- za stan kao posebni dio nekretnine površine do 200 m
2
 građevinske (bruto) površine, 

u iznosu od 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 

- za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m
2
 građevinske (bruto) površine, bez 

stanova kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 45% prosječne mjesečne bruto plaće u 

Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 



- za stan kao posebni dio nekretnine površine veće od 200 m2 građevinske (bruto) 

površine u iznosu od 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu 

godinu; 

- za stambenu zgradu površine preko 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez 

stanova kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od jedne prosječne mjesečne bruto plaće u 

Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 

- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao 

posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m2 građevinske 

(bruto) površine, u iznosu od jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za 

prethodnu godinu; 

- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao 

posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m2 građevinske 

(bruto) površine, u iznosu od dvije prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za 

prethodnu godinu; 

- za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao 

posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu, u iznosu od 30% prosječne mjesečne 

bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 

- za objekte koji služe djelatnosti kulture, znanosti, obrazovanja, predškolskog odgoja, 

zdravstva, socijalne skrbi, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine 

društvene namjene, u iznosu 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za 

prethodnu godinu; 

- za zgrade/građevine športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, 

bazeni i sl.), u iznosu jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za 

prethodnu godinu; 

- za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i 

sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini, u iznosu od 20% prosječne mjesečne 

bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 

- za jednostavne građevine koje u smislu posebnog propisa o prostornom uređenju i 

gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava gradnja a prikladne su za priključenje, u 

iznosu od 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; 

- za neizgrađeno građevno zemljište, u iznosu od 20% prosječne mjesečne bruto plaće 

u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu. 

 

Članak 23. 
Vlasnik građevine koja je priključena na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu 

odnosno javnu odvodnju, u slučaju dogradnje građevine, dužan je za površinu koju dograđuje 

podmiriti naknadu za priključenje, po kriterijima iz prethodnog članka ove Odluke. 

 

2. Način plaćanja naknade za priključenje 

 

Članak 24. 
Obvezniku plaćanja naknade vlasniku/korisniku fizičkoj osobi za priključenje stambenog 

prostora može se odobriti i obročno plaćanje do najviše 3 jednaka mjesečna obroka.  

Obročno plaćanje odobriti će se pod uvjetom da obveznik plaćanja dostavi Općini Vrpolje 

bjanko zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja.  

Na dospjele, a neplaćene obroke obračunava se zatezna kamata. 

 

3. Oslobođenje od plaćanja naknade za priključenje 

 

Članak 25. 



Načelnik Općine Vrpolje može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja naknade za 

priključenje vlasnike građevine ili investitore koji grade građevine od zajedničkog odnosno 

općeg interesa za jedinicu lokalne samouprave kao što su društveni i vatrogasni domovi, 

crkva, groblja, športske dvorane, športske objekte, škole, ambulante i slično, te građevine za 

potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koje su u vlasništvu ili suvlasništvu iste. 

 

Članak 26. 
Od naknade za priključenje na komunalne vodne građevine oslobađaju se osobe koje u smislu 

odredbi članka 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 

njihovih obitelji ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita 

(Narodne novine br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i 55/11.).  

 

VI. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD 

STRANE BUDUĆIH KORISNIKA 

 

Članak 27. 
U slučaju kada gradnja određene komunalne građevine nije predviđena planom gradnje 

komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te 

građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u 

određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s Općinom Vrpolje. 

Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na račun Općine Vrpolje br. 2340009-1851400001, 

a rok povrata sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora.  

 

VII.  NADZOR 

Članak 28. 

Ovlaštena osoba Općine Vrpolje (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba) u provođenju ove 

Odluke može poduzeti sljedeće mjere: 

- izdati obvezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu, 

- pokrenuti prekršajni postupak. 

 

VIII.  PREKRŠAJNE ODREDBE 

Članak 29. 
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:  

1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u 

rokovima određenim člankom 7. ove Odluke, 

2. samovoljno priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav 

odvodnje. 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba u 

pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i 

fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog 

članka.  

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja učini 

prekršaj iz stavka 1. ovog članka.  

 

IX.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 



Članak 30. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko 

posavske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine. 

 

Članak 31. 
Primjenom ove Odluke prestaju vrijediti na području Općine Vrpolje odredbe Odluke o 

priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih 

oborinskih voda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 22/04.)  

 

TOČKA 3. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu za područje Općine Vrpolje 

 

 Tomislav Šimundić: U materijalima ste dobili ovaj akt pa molim načelnicu da pojasni 

ovu Odluku. 

 Ankica Zmaić: Obzirom da je stupio na snagu Zakon o nelegalno izgrađenim 

zgradama iz kojeg proizlaze određeni nameti i obveze, predlažem da se kom. doprinos smanji 

kako bi građani kod legalizacije bili manje oštećeni a i zbog vremena u kojem se nalazimo. 

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu dužni smo donijeti Odluku o komunalnom 

doprinosu naravno mi smo takvu Odluku već imali, ali je sada treba uskladiti sa novim 

izmjenama Zakona. U materijalima ste ju svi dobili pa ću napomenuti tko može biti oslobođen 

plaćanja komunalnog doprinosa odnosno sve je regulirano člankom 16., 17., , a za djelomično 

oslobađanje navedeno je u članku 18. Umanjenje jediničnih cijena je opravdano. 

 

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

jednoglasno je donijelo slijedeću 

 

O D L U K U 

    o komunalnom doprinosu 

             na području Općine Vrpolje 

 

Članak 1 . 

 Ovom Odlukom o komunalnom doprinosu utvrđuje se: 

 

1. područje zone u općini, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnja 

opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture,  

2. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, 

3. način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, 

4. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti 

djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, 

5. izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog 

oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa, 

6. kaznene odredbe. 

 

Članak 2. 
 Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za građenje i korištenje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:  

 

- javnih površina, 

- nerazvrstanih cesta,  

- groblja i krematorija i  



- javne rasvjete 

 

Javnim površinama smatraju se javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, 

otvoreni odvodni kanali, trgovi, dječja igrališta, parkovi i sl. 

Nerazvrstanim cestama smatraju se prometne površine, a koje nisu razvrstane ceste, 

te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste. 

Grobljem i krematorijem smatra se prostor i zgrade (mrtvačnice) za obavljanje 

ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop i kremiranje pokojnika. 

Pod pojmom «javna rasvjeta» smatra se upravljanje, izgradnja i održavanje objekata 

javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije za osvjetljenje javnih 

površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstane ceste . 

 

                                                 Članak 3. 

Komunalni doprinos prihod je Proračuna Općine Vrpolje. 

         

                                                 Članak 4. 

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, 

odnosno investitor. 

Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice, odnosno investitor 

sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

utvrđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku 

kalendarsku godinu koji donosi Općinsko vijeće. 

 

    Članak 5. 

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se 

grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture (javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i 

krematorij, javna rasvjeta), rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih 

nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta. 

 

Članak 6. 

 Općina Vrpolje ne plaća komunalni doprinos kada je investitor gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za javne površine (pješačke staze, trgovi, dječja igrališta, 

parkovi i sl.), za nerazvrstane ceste, za groblja (mrtvačnice i kapelice) i za izgradnju javne 

rasvjete. 

 

Članak 7. 

Ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnja opremljenosti objektima i 

uređajima komunalne infrastrukture na području općine Vrpolje utvrđuju se tri zone i to: 

 

I  (PRVA) ZONA 

 

a) obuhvaća ulice u naselju Vrpolje 

 

- Trg dr. Franje Tuđmana  

- Ulica J. Bana Jelačića 

- Ulica Ante Starčevića 

- Ulica Ivana Meštrovića 

- Ulica J.J. Strossmayera 

- Šamačka ulica 

- Pavićeva ulica 



- Ulica Stjepana Radića 

- Ulica Hrvatskih Branitelja  

- Ulica Matije Gupca 

- Ulica Josipa Wallingera 

- Ulica Ive Kneževića 

- Ulica Zdenka Kneževića 

- Ulica Josipa Gola 

- Ulica Ivana Wolfarta 

- Ulica Matije Nikolina 

- Ulica Josipa Matasovića 

- Posavska ulica 

 

b) obuhvaća ulice u naselju Čajkovci 

 

- Trg dr. Franje Tuđmana 

- Ulica Braće Radića 

- Ulica Hrvatskih Branitelja 

- Ulica Matije Gupca 

 

c) obuhvaća ulice u naselju Stari Perkovci 

 

- Trg dr. Franje Tuđmana 

- Kolodvorska ulica 

- Ulica Stjepana Radića 

- Ulica Luke Klaića 

- Ulica Vladimira Nazora 

- Ulica Matije Gupca 

- Dragotinska ulica 

- Ulica Josipa i Franje Zmaića 

- Đakovačka ulica 

- Stadionska ulica  

- Ulica Dobrevo 

- Hercegovačka Ulica  

- Ulica Dudinjak 

 

II  (DRUGA) ZONA 
 

a) obuhvaća ulice u naselju Vrpolje 

- Perkovačka ulica 

- Ulica Karašica 

- Ulica Gaj 

- Ulica Rimski drum 

- Ulica Goć 1 

- Ulica Goć 2 

- Ulica Goć 3 

- Ulica Goć 4 

- Ulica Močilno 

  

b) obuhvaća Grobljansku ulicu u naselju Stari Perkovci 

 



III ( TREĆA ) ZONA 

 

Obuhvaća područja industrijsko gospodarskih-poslovnih zona na području općine 

Vrpolje ( Vašarište , Trnjače i Rodinjak ). 

 

 

Članak 8. 

 Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđuje se po zonama iz članka 7. ove 

Odluke i po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. ove Odluke 

izraženo u kunama po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi kako slijedi: 

 

 I     ZONA 

 

 - javne površine       2,00 kn/m3 

 - nerazvrstane ceste                               5,00 kn/m3 

 - groblja                                                   1,00 kn /m3 

 - javna rasvjeta                            2,00 kn /m3 

 

      UKUPNO :                            10.00 kn/m3 

   

 II     ZONA 

 

 - javne površine       1,00 kn/m3 

 - nerazvrstane ceste      3,00 kn/m3 

 - groblja         1,00 kn/m3 

 - javna rasvjeta         2,00 kn/m3 

 

           UKUPNO :                            7.00 kn/m3 
 

 III    ZONA 
 

 - javne površine       1,00 kn/m3 

 - nerazvrstane ceste 

               (asfaltni kolnik)        3,00 kn/m3 

    (makadamski kolnik)               1,00 kn/m3 

 - groblja       1,00 kn/m3 

 - javna rasvjeta       2,00 kn/m3 

 

 Ukupno varijanta kolnik – asfalt  =           7,00 kn/m3 

 Ukupno varijanta kolnik – makadam       =            5,00 kn/m3 

 

              Članak 9. 

 Za sve otvorene građevine (otvoreni bazeni, otvorena igrališta, parkirališta) idruge 

otvorene građevine komunalni doprinos obračunava se po m tlocrtne površine (m2) te 

građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine 

površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za 

obračun po m3 građevina u toj zoni. 

 

              Članak 10. 



 Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za izgradnju građevine u zoni određenog 

za poljoprivrednu djelatnost izražena po m3 građevine iznosi 3,00 kn/m3. 

  

Članak 11. 

 Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 građevine 

koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove 

građevine, ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos 

obračunava se na razliku obujma u odnosu na prijašnju građevinu. 

 Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa propisuje 

ministar  u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo. 

 

Članak 12. 

 Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem obujma građevine, odnosno 

tlocrtne površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine 

propisane člankom 8., 9. i 10. ove Odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi. 

 

Članak 13. 

 Rješenje o visini komunalnog doprinosa donosi Jedinstveni upravni odjel općine 

Vrpolje u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti po primitku 

dokumentacije koju dostavlja odjel područne (regionalne) samouprave koje donosi akt na 

temelju kojeg se može graditi. 

 Rješenje iz stavka 1. ovog članka obvezatno sadrži: 

 

 1. Iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti, 

 2. Način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa, 

 3. Prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi, 

 4. Popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Općina Vrpolje izgraditi  

     u skladu s Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 

 5. Obvezu Općine Vrpolje o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost  

     objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. ovog stavka i  

     ostvareni priliv sredstava. 

 

 Akt na temelju kojeg se može graditi ne može se izdati prije nego je izvršena uplata 

komunalnog doprinosa ili kod obročne uplate nakon izvršene uplate prve rate. 

 Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu izdaje Jedinstveni upravni odjel općine 

Vrpolje. 

Članak 14. 

 Obveznik komunalnog doprinosa može uz suglasnost Općine Vrpolje sam snositi 

troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste , te mu se 

ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa pod uvjetom utvrđenim pisanim ugovorom 

s Općinom Vrpolje. 

  

Članak 15. 

 Obveznik komunalnog doprinosa plaća komunalni doprinos odjednom u cijelosti i to u 

roku 15 dana po izdavanju Rješenja o komunalnom doprinosu ili u najviše 3 (tri) jednake rate 

koje će biti određene Rješenjem . 

 Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa neće biti omogućeno plaćanje komunalnog 

doprinosa u ratama , ako je iznos komunalnog doprinosa manji ili jednak iznosu od 1.500,00 

kuna . 



 Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa kojemu se Rješenjem o komunalnom 

doprinosu omogući plaćanje u ratama dužan je dostaviti Općini Vrpolje bjanko zadužnicu kao 

sredstvo osiguranja plaćanja. 

 Za dospjele, a neplaćene rate obračunava se zatezna kamata. 

  

 

 

Članak 16. 

 Od plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti se oslobađaju : 

 

 -  Općina Vrpolje 

 -  Hrvatska vojska 

 -  Vjerske zajednice 

 -  Ustanove školskog obrazovanja  

 -  Ustanove zdravstvene i socijalne zaštite 

 -  Registrirane udruge građana sa sjedištem na području općine Vrpolje 

 

Članak 17. 

 Od plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju se osobe koje su smislu odredbi članka 

40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 

(„Narodne novine“ br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09, 146/10 – Odluka USRH 

i 55/11.) ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita. 

  

Članak 18. 

 Od plaćanja komunalnog doprinosa djelomično se mogu osloboditi pravne i fizičke 

osobe na temelju posebne Odluke Općinskog vijeća, a prema zamolbi investitora, ako 

Općinsko vijeće ocijeni da je objekt koji se gradi od posebnog interesa za Općinu Vrpolje u 

smislu gospodarskog i društvenog razvoja i prema broju novih radnih mjesta vezano za 

investiciju. 

 

Članak 19. 

 Za potpuno ili djelomično  oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 

16., 17. i 18. ove Odluke , visina oslobođenog komunalnog doprinosa namirit će se iz 

sredstava   Proračuna općine Vrpolje. 

 

Članak 20. 

 Ako nije izgrađena komunalna infrastruktura za koju je plaćen komunalni doprinos na 

lokaciji na kojoj se namjerava izgraditi građevina, općina Vrpolje je obvezna izgraditi tu 

komunalnu infrastrukturu u roku od 5 godina , računajući od dana uplate komunalnog 

doprinosa. 

 Ukoliko pristupni put nije javna površina, imovinsko pravne odnose na cijelom profilu 

i dužini javno prometne površine, prema projektnoj dokumentaciji ili lokacijskoj dozvoli 

dužan je riješiti investitor. 

 Po rješenju imovinsko pravnih odnosa obveza Općine Vrpolje teče od dana rješavanja 

tih odnosa. 

 

Članak 21. 

 Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj 

Općinski načelnik ako utroši sredstva komunalnog doprinosa protivno njihovoj namjeni. 

 Novčana kazna naplaćena po ovoj Odluci prihod je Proračuna Općine Vrpolje. 



 

Članak 22. 

 Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» , br.12/08.) . 

 

 

 

Članak 23. 

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

Brodsko-posavske županije «, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine. 

 

TOČKA 4. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Vrpolje 

 

  

 Tomislav Šimundić: Kao i prethodni akti i ovaj je dobiven u materijalima pa molim 

načelnicu za pojašnjenje. 

 Ankica Zmaić: Vezano za ovaj akt znači izašao je novi Zakon o socijalnoj skrbi pa 

moramo donijeti i ovu Odluku i uskladiti je sa Zakonom. Sve navedene pomoći u Odluci 

mogu biti a i ne moraju, ali smo ih predvidjeli. Obvezna je pomoć za stanovanje.Npr. imamo 

navedeno pomoć za prehranu učenika u osnovnoj školi i tu je točno navedeno koji su uvjeti za 

dobivanje navedene pomoći itd. 

 Jelena Turčić: Pozdravljam sve prisutne htjela sam pojasniti vezano za prehranu 

učenika, vjerojatno se sjećate ja sam već prošle godine spominjala financiranje učenika za 

prehranu pa smo napravili koncept na koji način odrediti kome treba financirati prehranu, pa 

je na oglasnoj ploči u školi već sada popisano oko 12 osoba vjerojatno će biti još zatim će 

škola popis dostaviti Općini, a Općina će izviditi tko ima pravo a tko ne. 

 Još me zanima po pitanju studentske pomoći, kakav je način dobivanja studentske 

pomoći? 

 Ankica Zmaić: Studenti svoju jednokratnu pomoć dobivaju temeljem zamolbe i 

ostalih dokumenata i to u tekućoj odnosno kalendarskoj godini odnosno jednom godišnje, ne 

u  studentskoj godini otprilike svake godine bude isplaćeno negdje oko 51 studentska pomoć i 

svi su upoznati. 

 Željko Lukačević: Želim nadodati vezano za studentske pomoći da ima obavijest i na 

stranicama Općine, na facebooku i ne samo za studentsku pomoć, već i za pomoć za 

novorođenčad znači sve što je potrebno, koja dokumentacija je potrebna za dobivanje tih 

pomoći. 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga po ovoj točki jednoglasno je donesena 

slijedeća 

O D L U K U 

o socijalnoj skrbi na području 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 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, a sredstva za druge pomoći 

utvrđene ovom Odlukom osiguravaju se sukladno proračunskim mogućnostima Općine 

Vrpolje za tekuću godinu. 

 

 

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 za stanovanje određen Zakonom, 

2. Korisnik – osoba koja ima važeće rješenje Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod 

o ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje, 

3. Korisnik za ostvarivanje ostalih pomoći utvrđenih ovom Odlukom – hrvatski 

državljanin sa prebivalištem na području Općine Vrpolje 

 

III OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI, UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA 

 

Članak 5. 

 Ovom Odlukom određuju se pomoći: 

 

1. Pomoć za stanovanje 

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 

7. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu 

8. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 

9. Pomoć najugroženijim umirovljenicima 

10. Pomoći utvrđene programom Općine Vrpolje za socijalnu skrb za tekuću godinu i 

to: 

- za programe humanitarnih udruga i drugih udruga 

- za programe udruga Domovinskog rata 

- za posebne programe 

 

Članak 6. 

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

visini pomoći iz članka 5. stavka 2-10 ostvariti će se u skladu sa proračunskim mogućnostima 

Općine Vrpolje za tekuću godinu i sredstva se osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje. 

 

1. Pomoć za stanovanje 



Članak 7. 

 Pravo na pomoć za stanovanje ima samac (osoba koja nije u bračnoj ili izvanbračnoj 

zajednici odnosno nema užu obitelj i živi sama) ili kućanstva (obiteljska ili druga zajednica 

osoba bez obzira na srodstvo koje zajedno stanuje i zajedno podmiruje troškove života) ako: 

 a) koriste stan ili kuću iste ili manje veličine od 35m2 korisne površine za jednu 

osobu, za osobe sa invaliditetom, od 42m2, a za svaku daljnju osobu uvećano za 10m2. 

 b) nema u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji ime ne služe za podmirenje 

osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor (vikendicu) 

 c) nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju 

 d) u razdoblju od godinu dana prije podnošenja zahtjeva nije prodano, darovao 

nekretnine ili se odrekao prava na nasljeđivanje nekretnine 

 e) na dan podnošenja zahtjeva nije vlasnik jednog ili više motornih vozila vrijednosti 

koja je veća od sedam proračunskih osnovica za obračun naknada i drugih primanja u RH, 

osim vozila koji služi za prijevoz samca ili člana kućanstva koji je korisnik doplatka na 

pomoć za njegu ili osobne invalidnine, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili obitelj sa 6 i 

više članova, 

 f) radno sposobna osoba koja je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba kad 

Zavoda za zapošljavanje Slav. Brod najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva 

 g) iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili članova obitelji u posljednja tri 

mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi za samca  do 900,00 kuna, za dvočlano 

kućanstvo do 1.400,00 kuna, a za svaku daljnju osobu uvećano za 500,00 kuna. 

 

Članak 8. 

 Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, pričuve, komunalne naknade, električne 

energije, plina, drva i drugih energenata, grijanja, vode, odvodnje i dr. 

 

Članak 9. 

 Iznos za troškove stanovanja iz članka 8. ove Odluke Općina Vrpolje priznaje u 

polovici mjesečnog iznosa potrebnog za uzdržavanje samca ili članova obitelji, a u pojedinim 

slučajevima može se priznati najviše do dvostrukog iznosa osnovice. 

 

 Pomoć za uzdržavanje iznosi za: 

 a) samca 120% osnovice – 600,00 kn 

 b) odraslog člana obitelji – 80% osnovice – 400,00 kn 

 c) dijete do navršene 7. godine – 80% osnovice – 400,00 kn 

 d) dijete od navršene 7. godine do navršene 15. godine – 90% osnovice – 450,00 kn 

 e) dijete od navršene 15. godine do 18. godine, do završenog redovitog školovanja, a 

najduže do navršene 26. godine života – 100% osnovice – 500,00 kuna 

 f) odrasla osoba sa općom nesposobnosti za rad koja živi sama – za50% osnovice – 

750,00 kuna 

 g) odrasla osoba s općom nesposobnosti za rad koji živi u obitelji – za 30% osnovice – 

650,00 kuna 

 h) trudnica nakon 12 tjedana trudnoće i rodilja do 2 mjeseca nakon poroda – za 50% 

osnovice – 750,00 kuna 

 i) dijete samohranog roditelja – za 25% – 625,00 kn 

 

Članak 10. 

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

dana podnošenja zahtjeva. 

 



Članak 11. 

 Općina Vrpolje djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj 

ili fizičkoj osobi koja je pružila uslugu stanovanja za troškove iz članka 8. ove Odluke, a 

pomoć se može ostvariti i isplatom na račun podnositelja zahtjeva. 

 

Članak 12. 

 Troškove stanovanja iz članka 8. ove Odluke, Općinsko vijeće općine Vrpolje 

opširnije će definirati u Programu socijalne skrbi za svaku kalendarsku godinu, a prema 

mogućnostima Općinskog Proračuna. 

 

 

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. 

 

2. Jednokratna novčana pomoć 

Članak 14. 

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

temeljem zamolbe samca ili obitelji u okviru osiguranih novčanih sredstava u Programu 

socijalne skrbi, a koji zbog iznimno teških trenutačnih okolnosti (teške bolesti, kupnje 

ortopedskih pomagala, elementarne nepogode ili druge nevolje) nisu u mogućnosti zadovoljiti 

osnovne životne potrebe. 

 Jednokratna novčana pomoć u jednoj proračunskoj godini može se ostvariti najviše 

dva puta godišnje u ukupnoj visini do 3.000,00 kuna. 

 

3. Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola 

 

Članak 15. 

 Pravo na pomoć za prijevoz učenika srednjih škola ostvaruju redoviti učenici srednjih 

škola tijekom 10 mjeseci akademske godine za koje Općina Vrpolje sufinancira autobusne 

karte od Vrpolja i Čajkovaca do Slavonskog Broda i Đakova uz suglasnost, odnosno odluku 

Općinskog vijeća i prema planiranim sredstvima u Općinskom proračunu i određena 

Programom socijalne skrbi za tekuću godinu. 

4. Jednokratna novčana pomoć studentima 

 

Članak 16. 

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima mogu ostvariti svi redoviti studenti 

sa područja Općine Vrpolje od onih koji su akademsku godinu upisali prvi puta do kraja 

redovitog studiranja. 

 Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se temeljem zahtjeva ili zamolbe uz 

dokumentaciju (potvrda fakulteta o redovitom studiranju, kopija indeksa i kopije osobnih 

dokumenata i računa) u iznosu od 1.000,00 kuna za kalendarsku godinu i prema planiranim 

sredstvima Programom socijalne skrbi za tekuću godinu. 

 

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 temeljem zahtjeva ili zamolbe uz dokumentaciju (kopije: Potvrda o prijavi 



prebivališta, rodni list, domovnica, kopija osobne iskaznice jednog roditelja i kopija računa) 

prema planiranim sredstvima Programom socijalne skrbi za tekuću godinu. 

 

6. Pomoć za prehranu učenika u osnovnoj školi 

 

Članak 18. 

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

ostvariti učenici koji žive u teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama 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 15% osnovice (900,00) 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. 

 

7. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu 

 

Članak 19. 

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

djeca koja pohađaju igraonicu i malu školu te učenici prvih razreda Osnovne škole „Ivan 

Meštrović“ Vrpolje i to za blagdan Svetog Nikole. Vrijednost poklon paketa utvrdit će se 

Programom socijalne skrbi. 

 

8. 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 150% 

osnovice (900,00 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. 

 

9. Pomoć najugroženijim umirovljenicima 

 

Članak 21. 

 Pravo na pomoć najugroženijim umirovljenicima sa područja Općine Vrpolje mogu 

ostvariti umirovljenici stariji od 65 godina koji nemaju veću mirovinu od 150% osnovice 

(900,00 kuna) i da žive sa bračnim drugom koji nema primanja. Dokaz za ostvarenje pomoći 

je odrezak mirovine i dokaz da bračni dug nema primanja. 

 Visina pomoći odredit će se u Programu socijalne skrbi za tekuću godinu. 

 

10. Pomoći utvrđene Programom socijalne skrbi Općine Vrpolje za tekuću godinu 

 

Članak 22. 

 Pomoći utvrđene Programom socijalne skrbi Općine Vrpolje za tekuću godinu su: 



 

- za programe humanitarnih udruga i drugih udruga 

- za programe udruga Domovinskog rata 

- za posebne programe socijalne skrbi 

 

Pomoći za navedene programe utvrdit će se Programom socijalne skrbi i ostvaruju se 

prema potrebi udruga i sredstvima osiguranim u Proračunu za tekuću godinu. 

 

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 ili zamolbu za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom podnositelj je 

dužan dostaviti Općini Vrpolje odgovarajuće dokumente, odnosno dokaze potrebne za 

ostvarivanje prava. 

 Korisnici prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom iz članka 5. točke 2-10 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. 

Članak 24. 

 Protiv Rješenja kojima se odlučuje o pravu na socijalnu skrb utvrđenu ovom Odlukom 

odlučuje nadležno upravno tijelo Brodsko-posavske županije. 

 

V PRIJELAZEN I ZAKLJUČNE ODREDBE 
 

Članak 25. 

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

o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 57/11). 

Članak 26. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Vrpolje 

prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i mjerilima za provođenje Programa za ostvarivanje 

socijalne skrbi na području Općine Vrpolje od 26. listopada 2004. godine. 

 

Članak 27. 

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

Brodsko-posavske županije“. 

 

TOČKA 5. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za popis dugotrajne imovine, 

sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja Općine 

Vrpolje 

 

 Tomislav Šimundić: U materijalima ste dobili Odluku o imenovanju Komisije za 

popis dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja 

Općine Vrpolje pa molim načelnicu da pojasni. 



 Ankica Zmaić: Kao i svake godine potrebno je donijeti Odluku o imenovanju 

Komisije i prijedlog je za: Tomislav Šimundić, predsjednik, Nada Funarić, član, te Joža 

Biščanić, član. 

 Nakon predloženih članova Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno je donijelo 

slijedeću  

O D L U K U 

                          o imenovanju Komisije za popis dugotrajne imovine, 

                              sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i 

                                                potraživanja općine Vrpolje 

 

     Članak 1. 

 

 Ovom odlukom imenuje se Komisija za popis dugotrajne imovine. sitnog inventara , 

novčanih sredstava , obveza i potraživanja općine Vrpolje u sastavu : 

 

 1.   Tomislav Šimundić , za predsjednika 

 2.   Nada Funarić , član 

 3.   Joža Biščanić , član 

 

     Članak 2. 

 

 Sa stanjem 31. prosinca 2011. godine obavit će se popis dugotrajne imovine,  sitnog 

inventara, novčanih sredstava , te obveza i potraživanja općine Vrpolje. 

 

     Članak 3.  

 

 Uz članove Komisije pri popisu inventara u pojedinom mjestu prisustvovat će i 

predsjednik Mjesnog odbora. 

     Članak 4. 

 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na Oglasnoj ploči Općine 

Vrpolje. 

 

 

TOČKA 6.  Informacije o aktivnostima koje se provode na području Općine Vrpolje 

 

Ankica Zmaić je informirala i upoznala nazočne sa aktivnostima koje su se provodile  

na području općine Vrpolje kako slijedi: 

- stigla je Suglasnost o prodaji zemljišta u Čajkovcima II dio iz Ministarstva 

poljoprivrede, nakon čega sada slijedi sklapanje ugovora pa ŽDO na mišljenje 

- evo izbori su prošli i ja želim čestitati svima koji su ostvarili dobar rezultat i 

smatram da nebi trebalo biti problema u radu kod nas u Općini Vrpolje i Vijeću 

- kružni tok – radovi su u tijeku 

- Vašarište – radovi se izvode 

- Pomoćna građevina u Starim Perkovcima je pri završetku izvođenja 

- Vezano za športsko igralište u Čajkovcima – trebalo bi se započeti sa radovima, 

potpisan Ugovor oko 240.000,00 kuna sa jednim ponuditeljem Vukojević iz Sl. 

Broda 

- Javna rasvjeta u Starim Perkovcima u Ulici L. Klaića – radovi se izvode 



- Što se tiče izvođenja radova na zgradi Općine Vrpolje potpisan je Ugovor sa 

WATMONT Vinkovci u iznosu 733.000,00 kuna 

- Provodili smo javnu nabavu za kanalizaciju glavne projekte za Čajkovce i 

Perkovce, danas je bilo otvaranje ponuda, a javilo se 7 ponuditelja, najpovoljniji je 

Dippold & gerold u iznosu oko 180.000,00 kuna 

- Također je u Posavskoj hrvatskoj objavljeno javno prikupljanje ponuda za 

nerazvrstane ceste, a otvaranje ponuda je u ponedjeljak 12. 12. u 14,00 sati 

- Što se tiče stare policije ide se u izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju 

zgrade za potrebe eko-etno, kulturni sadržajiu rekonstrukciju zgrade 

- Sredstva za ogrjev su isplaćena u iznosu 54.100,00 kuna znači 57 osoba, ove 

godine je isplata vršena na tekuće ili žiro račune korisnika, svi su morali otvoriti 

račune 

-  Održan je sastanak sa predstavnicima DVD sa područja Općine Vrpolje i 

Vatrogasnom zajednicom, svi su se odazvali te smo donijeli zaključke koje ćemo 

primijeniti kod izrade Proračuna, a vezano za financiranje i uključenje DVD Stari 

Perkovci u rad 

- Održan je sastanak sa Hrvatskim vodana gdje su bili predstavnici Mjesnih odbora i 

Hrvatskih voda po pitanju kanalske mreže – Plan za Općinu Vrpolje je čišćenje i 

izmuljenje Biđa u Vrpolju, Brežnica u Perkovcima, a u Čajkovcima čišćenje 

kanala prema željezničkoj prugi, ali opet sve ovisi o financijskim sredstvima za 

2012.g. 

- Do kraja godine imamo još jednu sjednicu na kojoj će biti rebalans i proračun pa se 

možemo dogovoriti o datumu održavanja – prijedlog 21. 12. – radna, 29. 12. – 

svečana sjednica 

 

TOČKA 6. R a z l i č i t o 

 

 Zdravko Karalić: Vezano za kanalsku mrežu bilo je govora o kopanju kanala kod 

igrališta, ne toliko zbog igrališta već tamo ima onaj red kuća pored igrališta 

 Ankica Zmaić: Nastojati će se i to riješiti u idućoj godini jer je dosta komplicirano 

 Željko Vuković: što se tiče kopanja kanala kod nas u Vrpolju još prije sedam godina 

je stalo sa kopanjem kod Ćosića i dalje ništa, to je evo centar sela 

 Zlatka Hrastović: U ulici Bana Jelačića također treba kopanje kanala , od stambenih 

do pruge prema Strizivojni 

 Terezija Bogdanović: vezano za dovoz vode ljudima kojima su presušili bunari, što je 

s tim nešto su navodno kamioni u kvaru? 

 Željko Lukačević: Osjećam se prozvanim, pa istina je da je kamion u kvaru, ali su 

bili angažirani Vatrogasci iz Čajkovaca, međutim netko ih je prijavio 

 Ankica Zmaić: Po selu se priča da Ankica ne da vodu, a ja nemam nikakvih 

informacija niti kome se vozi, niti koliko, samo sam omogućila da se ljudima pomogne, a 

zašto se i kad pokvario kamion to nema veze sa istinom. 

 Željko Vuković: Da li ima kave istine da Osijek koteks koji radi na kružnom toku ide 

na kolektivni godišnji 16. 12.? I još što se tiče groblja što je s tim? 

 Ankica Zmaić: Što se tiče Osijek koteksa ništa ne znamo, a i groblje ništa nije 

rješavano, nastojat ćemo riješiti opet mirnim putem, nisam za tužbe i sudove, ako može 

normalno.  

 Željko Lukačević: Moram napomenuti da imamo problema oko Povjerenstva za 

zemlju zbog nedolazaka pa Vas molim da nastavite dolaziti na sjednice Povjerenstva jer nam 

onda i rješavanje traje duže. 



 Ankica Zmaić: Što se tiče Povjerenstva sve ide sporo i tromo nikad dočekati da se 

održi i konačno završi, prozivanja su. 

 Damir Funarić: Stvarno su Željko i Ružica u nezahvalnoj situaciji, zašto ti ljudi ne 

dolaze, zašto su spriječeni, treba izviditi možda zbog nekog pritiska od strane nekoga ili je 

nešto drugo u pitanju. 

 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik Općinskog vijeća zaključio 

je sjednicu u 21,00 sat. 

 

 

  Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić        Tomislav Šimundić  

 


