
Z A P I S N I K 

 o radu 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 21. prosinca 2011. 

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

 

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

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

Sočković, Željko Kucjenić 

 

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

 Izostanak opravdali: Joža Biščanić, Terezija Bogdanović 

 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 25. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrpolje za 2011.    

    godinu, 

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana javne nabave Općine Vrpolje za  

    2011. godinu, 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja  

    Komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 2011.g., 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne  

    infrastrukture na području općine Vrpolje za 2011. godinu, 

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi i zdravstvene  

    zaštite na području Općine Vrpolje  za 2011.g. 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u području  

    društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine  

    Vrpolje u 2011. godini, 

8. Prijedlog Proračuna Općine Vrpolje za 2012. godinu, 

9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za 2012. godinu, 

10. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 

komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine 

Vrpolje 

11. Informacije o aktivnostima provedenim na području Općine Vrpolje, 

12. R a z l i č i t o. 

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 25. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 25. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

 

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 25. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 



TOČKA 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrpolje za 

2011. godinu 

 

Tomislav Šimundić: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrpolje za 2011. godinu 

Ankica Zmaić: Pozdravljam sve nazočne. U materijalima ste dobili Rebalans koji je umanjen 

za 3.149.000,00 kuna. Najveće umanjenje je kod kapitalnih ulaganja cca 2.500.000,00 kuna. 

Molim ukoliko netko ima nekih pitanja izvolite postaviti. 

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

je donijelo slijedeću 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Proračuna  

općine Vrpolje za 2010. godinu 

 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Odluku o izmjenama i dopunama 

Proračuna općine Vrpolje za 2011. godinu – Rebalans, te će se navedena Odluka sa 

tablicama prihoda i rashoda objaviti u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije» a sastavni je dio ove Odluke. 

 

TOČKA 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana javne nabave Općine Vrpolje za  

     2011. godinu 

 

 

 Tomislav Šimundić: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

izmjeni i dopuni Plana javne nabave Općine Vrpolje za 2011. godinu 

 Ankica Zmaić: Početkom godine donijeli smo Plan javne nabave za 2011. godinu u 

skladu sa Proračunom za 2011. godinu, a sada trebamo donijeti izmjene i dopune Plana javne 

nabave za 2011. godinu u skladu sa Rebalansom. Pa evo također ako netko ima nekakvih 

pitanja izvolite. 

 Jelena Turčić: Pod stavkom 7 – Izgradnja poslovne zone Vašarište, što se planira 

raditi na toj poslovnoj zoni a da je navedeno pod tom stavkom. 

 Ankica Zmaić: Napravljena je dokumentacija za navedeno, provedena javna nabava i 

radovi za izvođenje infrastrukture su u tijeku. 

 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Jednoglasno je donesena  

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Plana javne nabave općine Vrpolje za 2011. godinu 

 

Članak 1. 

 

 Članak 2. Plana javne nabave općine Vrpolje za 2011. godinu («Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije» br. 1/11.) mijenja se i glasi: 

 Ovom Odlukom usvaja se izmjena i dopuna Plana javne nabave općine Vrpolje za 

2011. godinu, te se utvrđuje Plan nabave kako slijedi: 

 

RED.BR. KONTO NAZIV PREDMETA NABAVE PLANIRANA SREDSTVA 

1. 3821 Sanacija sakralnih objekata 412.000,00 

2. 4212 Izgradnja Mrtvačnice u St.Perkovc. 155.000,00 

3. 4212 Izgradnja Ambulante i pomoćne 110.000,00 



građevine 

4. 4214 Izrada projektne dokumentacije za 

kanalizaciju odvodnja Čajkovci – 

Stari Perkovci 

170.000,00 

5. 4214 Izgradnja školsko športskog igrališta 

u Čajkovcima 

58.000,00 

6. 4214 Izgradnja javne rasvjete u St. 

Perkovcima  

310.000,00 

7. 4214 Izrada projektne dokumentacije i 

izgradnja Poslovne zone „Vašarište“ 

u Vrpolju 

500.000,00 

8. 4511 Rekonstrukcija, sanacija i 

održavanje Zgrade Općine Vrpolje u 

Vrpolju 

195.000,00 

    

  UKUPNO: 1.910.000,00 

 

Članak 2. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije». 

 

TOČKA 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja  

      komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 2011.g. 

 

  

Tomislav Šimundić: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 

Vrpolje 2011.g. 

Ankica Zmaić: Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i obzirom na 

doneseni Rebalans moramo donijeti i ovu Odluku koja je i usklađena sa Rebalansom gdje je 

točno navedeno što je i koliko utrošeno na tom programu. Napomenula bih samo što se tiče 

izgradnje i investicija da netko može reći da je više uloženo u Perkovce, Čajkovce ili Vrpolje. 

Svima nama je interes da se razvijamo ravnomjerno prema prioritetima. Jedne godine se više 

uloži u jedno naselje, a druge u drugo ili treće. Mi ne smijemo biti zavidni jedni na druge, 

osobno se zalažem za sva naša naselja cjelokupno. 

 Obzirom da po ovoj točki rasprave nije bilo, Općinsko vijeće općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeću 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u općini Vrpolje za 2011. godinu 

 

Članak 1. 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 

2011. godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 1/11.), mijenja se i glasi: 

 

I  OPĆE ODREDBE 

      Članak 2. 



 Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 

te nabavka opreme na području općine Vrpolje za 2011. godinu, a odnosi se na: 

 

- javne površine 

- nerazvrstane ceste 

- groblja i krematorije 

- javnu rasvjetu 

- opskrbu pitkom vodom 

- odvodnju i pročišćavanje voda 

- komunalnu infrastrukturu za poduzetničku zonu 

- objekti školstva i zdravstva 

- objekti vjerskih zajednica 

 

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i 

uređaja, te za nabavku opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje 

Programa, s naznakom izvora financiranja. 

 

II GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA 

 

- Izrada projektne dokumentacije za II fazu za izgradnju nogostupa – pješačkih staza 

u Vrpolju. 

Ukupno: 46.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 46.000,00 kuna osigurat će se u Općinskom 

proračunu. 

 

III GRAĐENJE GROBLJA  

      Članak 3. 

a) Nastavak izgradnje Mrtvačnice na groblju u Starim Perkovcima   

 

Ukupno: 155.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 155.000,00 kn iz sredstava 

Proračuna Općine Vrpolje. 

 

b) Izrada projektne dokumentacije – legalizacija Mrtvačnice u Čajkovcima 

 

Ukupno: 10.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 10.000,00 kuna iz sredstava 

Proračuna Općine Vrpolje. 

 

c) Izrada katastra groblja u Čajkovcima i Starim Perkovcima 

 

Ukupno: 30.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna osigurat će se iz Proračuna 

Općine Vrpolje. 

 

IV JAVNA RASVJETA 

     Članak 4. 

-  Izgradnju javne rasvjete na kandelaberima u naselju Stari Perkovci . 

 

Ukupno: 310.000,00 kuna   



Potrebna financijska sredstva u iznosu od 310.000,00 kuna  osigurat će se i to: 

170.000,00 kuna iz Fonda za zaštitu okoliša, 100.000,00 kuna iz Županijskog 

proračuna i 40.000,00  iz Općinskog proračuna. 

 

V GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE 

 OTPADNIH VODA - KANALIZACIJA 

 

     Članak 5. 

- Izrada projektne dokumentacije – glavnih i izvedbenih projekata za odvodnju za 

naselje Čajkovci i Stari Perkovci 

 

Ukupno: 170.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 170.000,00 kn osigurat će se i to: 150.000,00 

kuna iz Hrvatskih voda i 20.000,00 kuna iz Općinskog proračuna. 

 

VI         KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA PODUZETNIČKU ZONU –  

 POSLOVNU ZONU «VAŠARIŠTE» U VRPOLJU 

 

     Članak 6. 

 Izrada dijela projektne dokumentacije za Poslovnu zonu «Vašarište» u naselju Vrpolje 

i izgradnja dijela komunalne infrastrukture. 

 

Ukupno : 500.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 500.000,00 kuna iz Općinskog 

proračuna. 

 

VII   GRAĐENJE –UREĐENJE  I SANACIJA  OBJEKATA VJERSKIH  

        ZAJEDNICA                   

 

     Članak 7.  

a)   Rekonstrukcija – uređenje Crkve Rođenja Sv. Ivana Krstitelja u Vrpolju i izrada 

dokumentacije 

 

Ukupno : 412.000,00 kn 

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 412.000,00 kuna i to :367.000,00 

kn iz Ministarstva kulture, 5.000,00 kn iz Županijskog proračuna i 40.000,00 kuna iz 

Općinskog proračuna. 

 

VIII GRAĐENJE – UREĐENJE I REKONSTRUKCIJA ZGRADE OPĆINE 

VRPOLJE, VATROGASNIH DOMOVA, POSLOVNIH OBJEKATA I 

OBJEKATA ZA KULTURU 

 

Članak 8. 

 a) Rekonstrukcija – uređenje i održavanje Zgrade Općine Vrpolje, Doma kulture 

„Stjepan Radić“ u Vrpolju 

 

     Ukupno: 195.000,00 kn 



     Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 195.000,00 kuna i to: 

150.000,00 kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva i 

40.000,00 kuna iz Općinskog proračuna. 

 

a) Uređenje i proširenje Vatrogasnog doma u Čajkovcima – garaža  

 

     Ukupno: 10.000,00 kn 

     Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 10.000,00 kuna iz Općinskog 

proračuna. 

 

c) Rekonstrukcija Stare škole u Čajkovcima – parcelacija i geodetski elaborati  

 

Ukupno: 6.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 6.000,00 kuna iz Općinskog 

Proračuna 

 

d) Rekonstrukcija stare policije u Vrpolju – geodetski poslovi i izrada PGP-a 

 

Ukupno: 5.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 5.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna 

 

e) Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju Lovačkog doma u Starim 

Perkovcima 

 

Ukupno: 11.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 11.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna. 

 

IX IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZDRAVSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ I 

 SPORTSKO REKREACIJSKI OBJEKTI 

 

Članak 9. 

a) Izgradnja Ambulante– opće medicine i pomoćne građevine, te uređenje okoliša u 

Starim Perkovcima  

 

Ukupno: 110.000,00 kuna 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 110.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna, a 550.000,00 osigurat će se iz EIB-a II što se ne uvodi u poslovno-

financijske knjige Općine Vrpolje dok ne prođe tehnički pregled i uporabna dozvola. 

 

b) Izgradnja športsko školskog igrališta u Čajkovcima 

 

Ukupno: 58.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 58.000,00 kuna osigurat će se i to: 50.000,00 

kuna iz Županijskog proračuna i 8.000,00 kuna  iz Općinskog proračuna. 

 

c) Izrada projektne dokumentacije za sportsko rekreacijske nogometne objekte u 

Starim Perkovcima – legalizacija 

 



Ukupno: 25.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 25.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna. 

 

d) Izrada projektne dokumentacije za sportsko rekreacijske nogometne objekte u 

Vrpolju – legalizacija 

 

Ukupno: 9.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 9.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna. 

 

e) Izrada projektne dokumentacije za sportsko rekreacijske nogometne objekte u 

Čajkovcima – legalizacija 

 

Ukupno: 13.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 13.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna. 

 

f) Izrada projektne dokumentacije za sportsko rekreacijske rukometne objekte u 

Vrpolju – legalizacija 

 

Ukupno: 9.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 9.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna. 

 

Članak 10. 

Sredstva iz točke 2.3.4.5.6.7.8. i 9. ovog  Programa raspoređuju se i troše za pojedine 

namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda . 

 

Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  primjenjuje se sa 1.01.2011. godine i biti će 

objavljen u « Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» 

 

TOČKA 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne  

      infrastrukture na području općine Vrpolje za 2011. godinu 

 

Tomislav Šimundić: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Odluku o izmjeni i 

dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Vrpolje za 2011. 

godinu. 

 Ankica Zmaić: Navedenu Odluku također treba uskladiti sa Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu i Rebalansom, pa ukoliko netko ima pitanja izvolite ih postaviti. 

 

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

jednoglasno je usvojilo slijedeću 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Programa održavanja 

 komunalne infrastrukture 

na području općine Vrpolje za 2011. godinu 

 



Članak 1. 

 Program odražavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2011. 

godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 1/11.), mijenja se i glasi: 

 

Članak 2. 

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2011. godini na 

području općine Vrpolje za komunalne djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu, a to su: 

- odvodnja atmosferskih voda, 

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, 

- održavanje javnih površina, 

- održavanje nerazvrstanih cesta, 

- održavanje groblja i  

- javne rasvjete. 

Članak 3. 

 Programom iz članka 1. ovog Programa utvrđuje se: 

 

- opseg i opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, 

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora 

financiranja. 

 

Članak 4. 

 Općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i 

izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz 

članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, odnosno članku 1. ovog Programa. 

 

      Članak 5. 

 U 2011. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u 

općini Vrpolje obuhvaća: 

 

1. Odvodnja atmosferskih voda 

- pročišćavanje i kopanje kanala i postavljanje cijevi uz nerazvrstane ceste i poljske 

puteve na  području cijele općine po potrebi i uređenje voda 

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 38.000,00 kn, a financirat će se 

iz sredstava komunalne naknade i naknade za zakup i korištenje poljoprivrednog zemljišta.  

 

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. 

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 19.500,00 kuna, a financirat će 

se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine. 

 

3. Održavanje javnih površina 

- nabavka i popravak klupa za parkove 

- nabavka žardinjera za cvijeće u parkovima 

- nabavka kanti za otpatke 

- nabavka i postavljanje prometnih znakova 

- uređenje javnih površina – uklanjanje drveća, grmlja, nasipanje i ravnanje zemlje 

- održavanje spomenika u parkovima 



 

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 5.000,00 kuna, a financirat će 

se iz sredstava komunalne naknade Proračuna općine . 

 

4. Održavanje nerazvrstanih cesta 

- nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim agregatom na području općine Vrpolje, te 

nasipanje poljskih putova 

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu 11.500,00 kn, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade i prihoda od zakupa i korištenja državnog poljoprivrednog 

zemljišta. 

 

5. Održavanje groblja 

- održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz smeća sa groblja 

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 77.500,00 kuna, a financirat će 

se iz sredstava komunalne naknade. 

 

6.  Javna rasvjeta 
- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki ugradnja štednih satova i poboljšanje ulične 

rasvjete na području općine Vrpolje – 54.000,00 kuna 

- troškovi električne energije za javnu rasvjetu – 290.000,00 kuna. 

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu 

od 344.000,00 kuna, a financirat će se iz komunalne naknade i sredstvima Proračuna. 

 

     Članak 6. 

 Sredstva za izvršenje radova navedenih u članku 4. predviđaju se u ukupnom iznosu 

od 495.500,00 kuna, a raspoređuju se i troše prema dinamici ostvarenja i naplate komunalne 

naknade prihoda od zakupa i korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta , sredstva od 

ukopa pokojnika i sredstvima Proračuna općine Vrpolje 

 

     Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. 

godine i objavit će se u « Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije «. 

 

TOČKA 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi i 

zdravstvene zaštite na području Općine Vrpolje  za 2011.g. 

 

Tomislav Šimundić: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Odluku o izmjeni i 

dopuni Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Vrpolje za 2011.g. 

 Ankica Zmaić: Navedenu Odluku treba uskladiti sa Rebalansom i sa Zakonom o 

socijalnoj skrbi pa je kod svake stavke navedeno što je i za što je potrošeno, pa ukoliko netko 

ima pitanja izvolite ih postaviti. 

 Obzirom da nije bilo pitanja Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno je donijelo 

slijedeću 

 

 

 

 

 

 

 



O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Programa  

socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području  

Općine Vrpolje za 2011.g. 

 

Članak 1. 

 Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području općine Vrpolje za 2011. 

godinu od 1. veljače 2011. godine, mijenja se i glasi: 

 

 

 

Članak 2. 

 Ovim Programom se određuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne 

skrbi, korisnika socijalne skrbi, postupka za ostvarivanje prava, te druga pitanja značajna za 

obavljanje djelatnosti socijalne skrbi. 

 Sukladno odredbama članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi, općine su obvezne u svom 

Proračunu za potrebe socijalne skrbi osigurati sredstva kojima se osiguravaju pomoć za 

podmirenje troškova stanovanja, kao i za ostvarivanje prava utvrđenim propisima u većem 

opsegu, te za pružanje i drugih vrsta pomoći. 

 

Članak 3. 

 Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na ime čega je u Proračunu općine 

Vrpolje za 2011. godinu osigurano 307.750,00 kuna utvrđuju se slijedeći oblici pomoći. 

 

1. Pomoć za stanovanje 

 

Podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi utvrđena je Zakonom o 

socijalnoj skrbi i Odlukom socijalnoj skrbi na području Općine Vrpolje. Istom Odlukom 

utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje prva na pomoć kao i oblici pomoći a osigurano je 

26.000,00 kuna. 

 

2. Jednokratna novčana pomoć 

 

Jednokratne novčane pomoći će se odobravati najviše dva puta godišnje zbog teških 

okolnosti (bolesti ili druge nevolje), a visina će se određivati ovisno o veličini potrebe i 

drugim okolnostima u kojim živi podnositelj zahtjeva. Načelnica općine odlučuje o realizaciji 

pojedinačnih zahtjeva u iznosu do 3.000,00 kuna, a osigurano je 10.000,00 kuna. 

 

3. Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola – sufinanciranje dijela cijene prijevoza 

redovnih učenika srednjih škola  

 

Sufinanciranje dijela cijene prijevoza redovitih učenika srednjih škola autobusnom 

linijom od Vrpolja i Čajkovaca do Slavonskog Broda i Đakova osiguravaju se sredstva u 

Proračunu Općine Vrpolje u iznosu 50.000,00 kuna u 2011. godini. 

 

4. Jednokratna novčana pomoć studentima 

 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2011. godinu osigurana su sredstva za pomoć 

studentima (studentska pomoć) u iznosu od 56.000,00 kuna. Načelnica Općine odlučuje o 



realizaciji pojedinog zahtjeva (zamolbe), a iznos za svakog studenta je 1.000,00 kuna, a 

odobrava se u pravilu jednom tijekom kalendarske godine. 

 

5. Jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta 

 

Pomoć obiteljima za novorođeno dijete s prebivalištem na području općine Vrpolje i to 

1.000,00 kuna po djetetu što je sukladno važećoj Odluci u ukupnom iznosu 42.000,00 kuna 

osigurano je u Proračunu za 2011. godinu. 

 

 

 

 

6. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu 

 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2011. godinu osigurana su sredstva za poklon pakete 

za djecu koja pohađaju igraonicu i malu školu, te učenici prvih razreda u iznosu 3.000,00 

kuna za blagdan Svetog Nikole. 

 

7. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 

 

U cijelosti će se financirati najnužniji pogrebni troškovi osobama kojima troškove nije 

dužan financirati Centar za socijalnu skrb, ako umrla osoba nije prije smrti osigurala sredstva 

za podmirenje troškova (osiguranje, ušteđevina i dr.), te ako ne postoje osobe koje bi morale i  

mogle snositi pogrebne troškove ,a  prema Rješenju Općinske načelnice u iznosu do 1.000,00 

kuna, a osigurano je 1.000,00 kuna. 

 

8. Pomoć najugroženijim umirovljenicima 

 

Pomoć najugroženijim umirovljenicima sa područja općine Vrpolje u Proračunu za 

2011. godinu osigurano je 1.100,00 kuna za troškove liječenja, kućnih režija i izvanredne 

troškove. Načelnica Općine odlučuje o realizaciji pojedinog zahtjeva (zamolbe), a temeljem 

dostavljenih dokaza o visini mirovine. U najugroženije umirovljenike pripadaju oni koji imaju 

mirovinu do 900,00 kuna mjesečno i koji živi sa bračnim drugom ili članom kućanstva s tim 

da drugi član nema prihoda. 

 

9. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija 

 

Financijska potpora za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu Općine 

Vrpolje za 2011. godinu u skladu sa mogućnostima općine, putem transfera ili drugog oblika 

(reprezentacije i sl.) osigurana su sredstva za rad Udruga: 

a) Crveni križ           10.000,00 kn 

b) Udruga slijepih 1.000,00 kn 

c) Ostale udruge        40.000,00 kn 

 

Sredstva će biti raspoređena Rješenjem Općinske načelnice, a na temelju zahtjeva 

(zamolbe). 

 

 

 

 



10. Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći za uzdržavanje  

 

Na temelju podataka od Centra za socijalnu skrb o korisnicima prava na pomoć za 

uzdržavanje, izradit će se Rješenja o ostvarivanju prava na ogrjev. 

Sredstva za ogrjev osiguravaju se u državnom, odnosno Županijskom proračunu, te 

nakon dostave popisa doznačuju se u Proračun općine Vrpolje koja je krajnji isplatitelj  

korisnicima prava na ogrjev u iznosu do 54.150,00 kn. 

 

11. Troškovi za rad Ambulante opće medicine u Starim Perkovcima 

 

Za funkcioniranje rada Ambulante opće medicine u Starim Perkovcima (zakupnina 

poslovnog prostora) u Proračunu općine Vrpolje osiguravaju se sredstva u iznosu 13.500,00 

kuna. 

Članak 4. 

Pojedinačna prava iz ovog Programa osigurat će se osobama ili udrugama koje imaju 

prebivalište  na području općine Vrpolje, a u iznimnim slučajevima i sa područja Brodsko-

posavske županije. 

Članak 5. 

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Načelnice općine Vrpolje. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sa 1.siječnja 2011. 

godine i objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Vrpolje. 

 

TOČKA 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u području  

     društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine  

      Vrpolje u 2011. godini 

 

Tomislav Šimundić: Zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Odluku o izmjeni i 

dopuni Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva 

osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2011.godinu. 

 Ankica Zmaić: Temeljem Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakona o 

športu, Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi iznosi su dodijeljeni kako je navedeno u 

Odluci. Za ovaj Program utrošeno je 448.400,00 kuna što je i planirano za pomoć KUD-

ovima, NK, Hrvatskoj čitaonici, Galeriji, financiranju predškolskog odgoja itd. Nama je 

svima u interesu odnosno meni barem osobno da se Općina razvija i kulturno i gospodarski. 

 Tomislav Šimundić: Što se tiče sporta sastali smo se početkom siječnja i evo točno je 

potrošeno kako smo se dogovorili. 

 Budući više nije bilo pitanja Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću  

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni 

Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti 

za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu 

općine Vrpolje za 2011. godinu 

 

Članak 1. 

 Program javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva 

osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2011. godinu od 1. veljače 2011. godine mijenja se 

i glasi: 



 

I  KULTURA 

      Članak 2. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2011. godinu za potrebe kulture 

104.000,00 kuna kako slijedi: 

 a) HRVATSKA ČITAONICA VRPOLJE 

 (nabavka knjižne i ne knjižne građe, materijalni i drugi troškovi, djelatnik knjižnice i 

 dr.) 

 Sredstva su osigurana u iznosu 60.000,00 kuna. 

 

 b) KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA na području općine Vrpolje 

  - KUD «Ivan Meštrović» Vrpolje 

  - KUD «Ravnica» Stari Perkovci 

  - KUD „Đeram“ Čajkovci 

 Sredstva su osigurana u iznosu 40.000,00 kuna 

 

 c) SPOMEN GALERIJA „IVAN MEŠTROVIĆ“  Vrpolje sa osiguranim sredstvima u 

iznosu 4.000,00 kuna 

 

 Sredstva će se trošiti prema mogućnostima punjenja Proračuna, te po potrebama i 

aktivnostima ovih društava. 

 

II ŠPORT 

      Članak 3. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2011. godinu za potrebe športa i 

rekreacije140.000,00 kuna kako slijedi: 

 

 a) RK Vrpolje    -  43.000,00 kuna 

 b) Teakwondo klub Vrpolje  -  14.000,00 kuna 

 c) NK  «Sloga» Vrpolje  -  28.000,00 kuna 

 d) NK «Mladost» Čajkovci  -  28.000,00 kuna 

 e) NK «Slavonac»St. Perkovci -  27.000,00 kuna 

  

 Sredstva će se trošiti prema mogućnostima punjenja Proračuna, te po potrebama i 

aktivnostima klubova, a temeljem zamolbe ili zahtjeva korisnika. 

 

III PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ 

 

      Članak 4. 

a) Predškolski odgoj – mala škola 

 

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2011. godinu za potrebe predškolskog 

odgoja – male škole 107.400,00 kuna. 

Predškolski odgoj – mala škola organizirana je u sva tri naselja: Vrpolje, Čajkovci i 

Stari Perkovci, temeljem Ugovora sa Dječjim vrtićima iz Slavonskog Broda. 

 

b) Školski odgoj 

 

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2011. godinu za potrebe školskog odgoja 

5.000,00 kuna za O.Š. «Ivan Meštrović» Vrpolje. 



Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2011. godinu za potrebe školskog odgoja 

2.000,00 kuna OŠ „Milan Ambruš“ Slav. Brod. 

 Sredstva će se trošiti prema mogućnostima punjenja Proračuna, odnosno po potrebi 

korisnika. 

 

IV          VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE VRPOLJE 

 

Članak 5. 

 Općina Vrpolje je izdvojila u Proračunu za 2011. godinu 90.000,00 kn za djelatnost 

Vatrogastva na području Općine Vrpolje (VZO, DVD Vrpolje i DVD Čajkovci). 

 Sredstva  će se trošiti prema mogućnostima punjenja Proračuna , odnosno po potrebi 

korisnika. 

Članak 6. 

 Ukupna potrebna sredstva  za realizaciju Programa javnih potreba na području 

društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2011. 

godinu iznose 448.400,00 kuna, a mogu biti putem dotacija na žiro račun ili podizanjem 

reprezentacije odnosno potrošnog materijala, te usluge prijevoza. 

 

Članak 7. 

 Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Načelnice Općine Vrpolje. 

 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sa 1.siječnja 2011. 

godine i objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Vrpolje. 

 

TOČKA 8. Prijedlog Proračuna Općine Vrpolje za 2012. godinu 

 

Tomislav Šimundić zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Proračun općine 

Vrpolje za 2012.godinu. 

 Ankica Zmaić: Evo došli smo i do točke Proračuna koji je planiran za 2012. godinu 

sa 5.901.000,00 kuna. Rashodi su bazirani na ovogodišnjim, jer ove godine je nova Vlada pa 

dok vidimo tko je gdje kako bi što mogli realizirati, pa ukoliko netko ima nekakvih pitanja 

molim da postavite. 

 Jelena Turčić: Htjela bih napomenuti što se tiče zgrade stare policije da bi trebalo 

napraviti rekonstrukciju zgrade kakva je bila izgledom, a ne sada da osvane nekakva staklena 

zgrada između, već treba zadržati vanjski izgled. 

 Ankica Zmaić: Naravno da smo za to da nova zgrada zadrži izgled starog pročelja. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeću 

O D L U K U 

o usvajanju Proračuna 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Proračun za 2012. godinu te će se 

navedeni Proračun sa prihodima i rashodima – tablice sa pratećim pokazateljima 

objaviti u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije», a sastavni je dio ove 

Odluke. 

 

TOČKA 9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za 2012. godinu 

 

 Ankica Zmaić je pojasnila nazočnima da se na temelju Zakona o proračunu 

treba donijeti Odluka o izvršenju Proračuna za 2012. godinu za koju smo donijeli Proračun. 



Ovom Odlukom određuje se način i raspored trošenja prihoda i rashoda sredstava, te 

odgovornost izvršenja Proračuna. 

 Obzirom da po ovoj točki rasprave nije bilo, Općinsko vijeće općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeu 

 

ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE VRPOLJE 

ZA 2012.GODINU 

 

Članak 1. 

 Proračun općine Vrpolje (u daljnjem tekstu: Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda 

koji prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i 

drugim propisima i odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini Vrpolje. 

 

Članak 2. 

 Proračunska sredstva se koriste za namjene i u visinama koje su određene Proračunom 

u posebnom dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda. Proračun se izvršava do visine jedne 

dvanaestine mjesečno, odnosno prema pristiglim obvezama, a u skladu sa ostvarenim 

prihodima odnosno likvidnim mogućnostima proračuna. 

 Namjenski prihodi Proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, 

prihode od imovine u vlasništvu općine i namjenski primici od zaduživanja. 

 

Članak 3. 

 Sredstva planirana na poziciji proračuna: Nepredviđeni rashodi do visine proračunske 

pričuve, koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunskom planu nisu osigurana 

sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna 

sredstva na određenim pozicijama. 

 O korištenju sredstava cjelokupne proračunske pričuve odlučuje Općinski načelnik, o 

čemu izvješćuje Općinsko vijeće. 

Članak 4. 

 Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u cijelosti je Načelnik općine. 

 

Članak 5. 

 Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran 

Načelnik  općine. U slučaju potrebe Općinski načelnik  može u okviru utvrđenog iznosa 

izdatka pojedine pozicije izvršiti preraspodjelu sredstava između pojedinih pozicija do visine 

5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje. 

 

 

Članak 6. 

 Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija 

pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda proračuna bez primitaka ostvarenih u  

prethodnoj godini,  a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kn, ako je stjecanje i otuđivanje 

planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima. 

 Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja ili otuđenja nekretnina veća od 

1.000.000,00 Kn, tada odluku o istom donosi predstavničko tijelo, odnosno Općinsko vijeće. 

 Općinski načelnik upravlja novčanim sredstvima na računu Proračuna općine Vrpolje. 

  

 

 

 



Članak 7. 

 Ako se tijekom fiskalne godine zbog izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje 

prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna, Proračun se mora uravnotežiti po 

postupku za donošenje Proračuna. 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 

2012.g., i bit će objavljena u  «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 10. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 

komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine 

Vrpolje 

 

Tomislav Šimundić: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje nerazvrstanih cesta na području Općine 

Vrpolje. 

Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Prijedlog Odluke, znači provedeno je javno 

prikupljanje ponuda za nerazvrstane ceste na području Općine Vrpolje koje je objavljeno u 

„Posavskoj Hrvatskoj“na koje je pristigla jedna ponuda poduzeća Runolist d.o.o. iz Vrpolja 

što znači da su oni najpovoljniji i jedini, pa  evo predlažem donošenje Odluke. 

Budući nije bilo pitanja i prijedloga jednoglasno je donesena slijedeća 

O D L U K U 

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta 

na području općine Vrpolje 

 

1. Za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine 

Vrpolje, u postupku javnog prikupljanja ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta na 

području općine Vrpolje objavljenog dana 25. 11. 2011. godine u tjedniku „Posavska 

Hrvatska“, izabire se tvrtka RUNOLIST d.o.o., Vrpolje, J.J. Strossmayera 34.   

2. Izabrani ponuditelj obavljat će povjerene poslove sukladno troškovniku za održavanje 

nerazvrstanih cesta i prihvaćenoj ponudi, koji su sastavni dio ove Odluke. 

3. Obavljanje komunalne djelatnosti iz točke 1. povjerit će se izabranom ponuditelju 

temeljem pisanog ugovora na vrijeme od 4 (četiri) godine. 

4. Načelnica općine će s izabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o povjeravanju 

obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1 ove Odluke sa sadržajem propisanim 

stavkom 5. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu.  

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

      Općina Vrpolje objavila je 25. 11. 2011. godine u tjedniku „Posavska Hrvatska“ natječaj 

za javno prikupljanje ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Vrpolje.  

      Na objavljeni natječaj odnosno javno prikupljanje pisanih ponuda pristigla je 1 (jedna) 

ponuda odnosno ponuda tvrtke RUNOLIST d.o.o. , Vrpolje, J.J. Strossmayera 34 

      Razmatrajući pristiglu ponudu, u postupku je utvrđeno da ista u potpunosti ispunjava 

uvjete tražene javnim natječajem. 

      Ponuda tvrtke Runolist d.o.o., je ocjenjena kao prihvatljiva i ujedno kao najpovoljnija 

ponuda. 

      Nadalje je u postupku utvrđeno da odabrani ponuditelj ima sposobnosti za obavljanje 

komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na osnovi dostavljenih podataka o 



strukturi djelatnika, opreme i financijskim pokazateljima poslovanja tvrtke, te je odlučeno kao 

u izreci ove Odluke.  

      Uvjeti obavljanja komunalnih poslova određeni objavljenim natječajem za javno 

prikupljanje ponuda od 25. 11. 2011. godine, pobliže će se utvrditi ugovorom o povjeravanju 

komunalnih poslova, sukladno odredbi članka 15. stavak 5. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03. pročišćeni tekst, 82/04.,110/04., 178/04., 38/09., 

79/09., 153/09. i 49/11).  

 

TOČKA 11. Informacije o aktivnostima provedenim na području Općine Vrpolje 

 

 Ankica Zmaić: U ovih desetak dana radilo se na izradi Proračuna i Rebalansa, a što se 

tiče radova oni koji su započeti valjda će se i završiti i sva gradilišta su u tijeku 

- potpisala sam Ugovor sa Hrvatskim vodama za odvodnju 

- Poslala sam Zahtjev Županiji o sufinanciranju predviđenog 

- Prodaja Čajkovci II dio Ugovori su pripremljeni, održali smo radionicu LAG-a itd. 

 

TOČKA 12. R a z l i č i t o. 

 

 Terezija Sočković: Koristim priliku pa Vas pozivam na koncert KUD-a „Ravnica“ St. 

Perkovci za 27. 12. 2011.g. 

 Jelena Turčić: Obzirom da BOSO d.o.o. ima dvije trgovine u Vrpolju, da li se može 

utjecati na kvalitetu voća i povrća, pa i mesa nekim dopisom da to bude prijedlog naravno da 

nije u redu da se dobije otpad, treba poraditi na kvaliteti života odnosno prehrane za naše 

mještane. 

 Ankica Zmaić: Poslati ćemo dopis.  

 Željko Lukačević: Pozivam Vas na Božićni turnir koji organizira NK „Sloga“ 

Vrpolje. 

 

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

Vrpolje zaključio je sjednicu u 21,13 sati. 

 

 

Zapisničar:      Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić       Tomislav Šimundić 


