
Z A P I S N I K 

 

 O radu 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 18. prosinca 2012. 

godine u prostorijama Općinske vijećnice s početkom u 19,00 sati. 

 

 Sjednici nazočni: Tomislav Šimundić, Joža Biščanić, Pero Pepić, Zdravko Karalić, 

Terezija Bogdanović, Željko Vuković, Martina Marić, Željko Kucjenić, Ivan Pralas, Terezija 

Sočković, Drago Marić, Dražen Maršić,inž., Zlatka Hrastović 

   

 Sjednici nisu nazočni: Damir Funarić 

 Izostanak opravdali: Jelena Turčić,prof. 

 

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

načelnice 

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vrpolje pozdravlja nazočne i nakon 

ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći 

 
D N E V N I  R E D : 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 32. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

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

inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja Općine Vrpolje, 

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrpolje za 2012. 

godinu, 

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

infrastrukture u Općini Vrpolje za 2012. godinu 

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

na području Općine Vrpolje za 2012. godinu, 

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

području Općine Vrpolje za 2012. godinu, 

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

djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje u 2012. godini, 

8. Prijedlog Proračuna Općine Vrpolje za 2013. godinu, 

9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za 2013. godinu, 

10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi za Općinu 

Vrpolje, 

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području 

Općine Vrpolje, 

12. Prijedlog Odluke o davanju u privremeni zakup dvorana u mjesnim domovima na 

području Općine Vrpolje, 

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

Vrpolje, 

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

15. R a z l i č i t o. 

 

 Nakon pitanja da li se prihvaća ovakav dnevni red javio se jedan od vijećnika: 

 Pero Pepić: Predlažem da se izvrši promjena redoslijeda točaka tako da točka br. 11. Prijedlog 

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Vrpolje bude točka 

broj 8. 

 Nakon prijedloga gosp.Pere Pepića članovi Općinskog vijeća jednoglasno su prihvatili Dnevni 

red za 33. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje sa prethodno navedenim prijedlogom. 

 

 



TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 32. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 32. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

 

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 32. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 

 

TOČKA 2. 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 Prijedlog Odluke o imenovanju 

Komisije za popis dugotrajne imovine pa molim načelnicu da pojasni navedeno. 

 Ankica Zmaić: Kao i svake godine na kraju godine mora se izvršiti popis inventure 

pa tako i donijeti Odluka o imenovanju Komisije za popis dugotrajne imovine, sitnog 

inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja Općine Vrpolje, stoga predlažem 

članove Komisije u sastavu: Tomislav Šimundić - za predsjednika, Nada Funarić - za člana i 

Joža Biščanić - za člana. 

 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 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 2012. 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 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrpolje za 2012. 

godinu 

 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Prijedlog Rebalansa, ukoliko želite mogu ići 

stavku po stavku ili pitati ukoliko nekome nešto konkretno nije jasno. Neke stavke su 

povećane, a neke smanjene što je i vidljivo iz tablice gdje je sve objašnjeno i jasno. 

 Kod poljoprivrednog zemljišta povećana su sredstva jer je trebalo doći do prodaje 

zemljišta, međutim obzirom da je to sve obustavljeno iznos je 350.000,00 kuna. Što se tiče 

sredstava za šume ove godine dobivena su veća sredstva u iznosu 100.000,00 kuna jer je u 

Perkovcima bila vršena sjeća šume. Uglavnom mogu samo napomenuti da smo mi dobro i 

isplivali obzirom da je vrijeme krize i recesije za razliku od nekih drugih općina.  

 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedlog od strane članova Općinskog vijeća, 

jednoglasno je donesen slijedeći  

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Proračuna  

općine Vrpolje za 2012. godinu 

 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Odluku o izmjenama i dopunama 

Proračuna općine Vrpolje za 2012. 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 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 2012. godinu 

 

Tomislav Šimundić: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

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

Vrpolje 2012.g. 

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

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

točno navedeno što je i koliko utrošeno na tom programu. 

 

Obzirom nije bilo nikakvih upita, niti nejasnoća Općinsko vijeće Općine Vrpolje 

jednoglasno donosi:  

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u općini Vrpolje za 2012. godinu 

 

Članak 1. 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 

2012. godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 2/12.), 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 2012. 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 

 

Članak 3. 

a) Izrada idejnog projekta za pješačke staze u Čajkovcima u parku  

Ukupno: 7.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 7.000,00 kuna osigurat će se iz Proračuna 

Općine Vrpolje (komunalni doprinos) 

 

b) Izrada izmjene projekta i izgradnja pješačkih staza u naselju Vrpolje – I faza 

Ukupno: 43.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 43.000,00 kuna osigurat će se iz Proračuna 

Općine Vrpolje (komunalni doprinos) 

 

c) Izgradnja Kružnog toka u Vrpolju 

Ukupno: 3.750,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 3.750,00 kuna osigurat će se iz sredstava 

Hrvatskih cesta 

 

III GRAĐENJE GROBLJA  

      Članak 4. 

a) Dodatna ulaganja na Mrtvačnici na groblju u Starim Perkovcima   

 

Ukupno: 15.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 15.000,00 kn iz sredstava 

Proračuna Općine Vrpolje (naknada za grobna mjesta i grobne naknade). 

 

b) Nastavak i završetak izrade projektne dokumentacije – legalizacija Mrtvačnice u 

Čajkovcima 

 

Ukupno: 19.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 19.000,00 kuna iz sredstava 

Proračuna Općine Vrpolje (komunalne naknade i naknade za grobna mjesta) 

 

 

 

 



IV JAVNA RASVJETA 

     Članak 5. 

a)  Izgradnju javne rasvjete na kandelaberima u naselju Stari Perkovci . 

Ukupno: 123.000,00 kuna   

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 123.000,00 kuna  osigurat će se i to: 

116.000,00 kuna iz Županijskog proračuna i 7.000,00  iz Općinskog proračuna. 

b) Izrada dijela projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u naselju Vrpolje 

 Ukupno: 34.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 34.000,00 kuna osigurat će se iz Proračuna 

Općine Vrpolje (komunalni doprinos, naknade za korištenje, prodaje i zakupa poljoprivrednog 

zemljišta) 

c) Izrada dijela projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u naselju Čajkovci 

Ukupno: 22.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 22.000,00 kuna osigurat će se iz Proračuna 

Općine Vrpolje (komunalni doprinos) naknade za korištenje prodaje i zakupa poljoprivrednog 

zemljišta. 

 

V GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE 

 OTPADNIH VODA - KANALIZACIJA 

 

     Članak 6. 

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

naselje Čajkovci i Stari Perkovci - dio 

 

Ukupno: 87.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 87.000,00 kn osigurat će se i to: 84.000,00 

kuna iz Županijskog proračuna i 3.000,00 kuna iz Općinskog proračuna. 

 

b) Izgradnja vodoopskrbnog spojnog cjevovoda Čajkovci – Stari Perkovci 

 Ukupno: 1.125.000,00 kuna 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 1.125.000,00 kuna osigurat će se iz sredstava 

Hrvatskih voda 

 

VI         KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA PODUZETNIČKU ZONU –  

 POSLOVNU ZONU «VAŠARIŠTE» U VRPOLJU 

 

     Članak 7. 

 Izgradnja komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni «Vašarište» u naselju Vrpolje. 

 

Ukupno : 114.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 114.000,00 kuna iz Općinskog 

proračuna. 

 

VII   GRAĐENJE –UREĐENJE  I SANACIJA  OBJEKATA VJERSKIH  

        ZAJEDNICA                   

 

     Članak 8.  

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

dokumentacije 

 



Ukupno : 155.000,00 kn 

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 155.000,00 kuna i to :155.000,00 

kn iz Ministarstva kulture, 5.000,00 kn iz Općinskog proračuna. 

 

VIII GRAĐENJE – UREĐENJE I REKONSTRUKCIJA ZGRADE OPĆINE 

VRPOLJE, VATROGASNIH DOMOVA, POSLOVNIH OBJEKATA I 

OBJEKATA ZA KULTURU 

 

Članak 9. 

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

„Stjepan Radić“ u Vrpolju 

 

 Ukupno: 550.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 550.000,00 kn (prihodi od poreza 

i prihodi od naknade za korištenje, zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta i 

prodaje građevinskog zemljišta 

 

b) Izrada projektne dokumentacije za sanaciju Doma kulture u Čajkovcima – Projekat 

povećanja energetske učinkovitosti  

Ukupno: 25.000,00 kuna 

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

proračuna. 

 

c) Izrada pripremne projektne dokumentacije za izgradnju eko-etno kuće u Vrpolju 

 

Ukupno: 6.500,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 6.500,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna 

 

d) Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju Lovačkog doma u Starim 

Perkovcima 

 

Ukupno: 6.500,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 6.500,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna. 

 

IX IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZDRAVSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ I 

 SPORTSKO REKREACIJSKI OBJEKTI I TURISTIČKI OBJEKTI 

 

Članak 10. 

 a) Izgradnja Dječjeg vrtića u Vrpolju 

 Ukupno: 2.100.000,00 kuna 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 210.000,00 kuna osigurat će se iz Proračuna, a 

1.890.000,00 kuna 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) Završetak izgradnje Ambulante– opće medicine i pomoćne građevine, te uređenje 

okoliša u Starim Perkovcima  

 



Ukupno: 110.000,00 kuna 

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

proračuna, a 100.000,00 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. 

 

c) Izrada projektne dokumentacije za sportsko rekreacijske nogometne objekte u 

Starim Perkovcima – legalizacija i sanacija krovišta na tribinama 

 

Ukupno: 18.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 18.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna. 

 

d) Izrada projektne dokumentacije za sportsko rekreacijske nogometne objekte u 

Vrpolju – legalizacija 

 

Ukupno: 15.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 15.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna. 

 

e) Izrada projektne dokumentacije za sportsko rekreacijske rukometne objekte u 

Vrpolju – legalizacija 

 

Ukupno: 12.500,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 12.500,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna. 

 

X IZGRADNJA SPOMENIKA 

 

Članak 11. 

a) Izgradnja spomenika – Spomen obilježje za poginule hrvatske branitelje u 

Domovinskom ratu u Čajkovcima 

Ukupno: 37.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 37.000,00 kuna osigurat će se u Općinskom 

proračunu. 

Članak 12. 

Sredstva iz točke 2.3.4.5.6.7.8.9. i 10. ovog  Programa raspoređuju se i troše za 

pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda . 

 

Članak 13. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  primjenjuje se sa 1.01.2012. 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 2012. godinu 

 

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

dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Vrpolje za 2012. 

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 2012. godinu 

 

Članak 1. 

 Program odražavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2012. 

godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 2/12.), mijenja se i glasi: 

 

Članak 2. 

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2012. 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 2012. 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 20.000,00 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 27.000,00 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 

- sanacija pješačkih staza 

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 25.500,00 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 42.000,00 kn, a financirat će se iz 

sredstava komunalnog doprinosa 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 75.000,00 kuna, a financirat će 

se iz sredstava komunalne naknade i grobnog mjesta i grobne naknade. 

 

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

rasvjete na području općine Vrpolje – 57.000,00 kuna 

- troškovi električne energije za javnu rasvjetu – 283.000,00 kuna. 

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

od 340.000,00 kuna, a financirat će se iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa i 

sredstvima Proračuna od naknade korištenja i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. 

 

     Članak 6. 

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

od 525.500,00 kuna, a raspoređuju se i troše prema dinamici ostvarenja i naplate komunalnog 

doprinosa, komunalne naknade, prihoda od zakupa i korištenja državnog poljoprivrednog 

zemljišta , sredstva od grobne naknade i grobnog mjesta i sredstvima Proračuna općine 

Vrpolje 

     Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. 

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 2012. godinu 

 

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

dopuni Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Vrpolje za 2012.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 na području  

Općine Vrpolje za 2012.g. 

 

Članak 1. 

 Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području općine Vrpolje za 2012. 

godinu od 1. veljače 2012. 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 zaštite na ime čega je u Proračunu Općine Vrpolje za 2012. 

godinu osigurano 282.250,00 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 

20.000,00 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 18.000,00 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 30.000,00 kuna u 2012. godini. 

 

4. Jednokratna novčana pomoć studentima 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2012. godinu osigurana su sredstva za pomoć 

studentima (studentska pomoć) u iznosu od 58.000,00 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 38.000,00 kuna 

osigurano je u Proračunu za 2012. godinu. 

 

6. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2012. 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 

2012. godinu osigurano je 2.000,00 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 2012. godinu u skladu sa mogućnostima općine, putem transfera ili drugog oblika 

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

a) Crveni križ           17.100,00 kn 

b) Ostale udruge        41.000,00 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. 

 

 

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 2012. 

godine i objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Vrpolje i stranicama 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 2012. 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 2012.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 465.400,00 kuna što je i planirano za pomoć KUD-

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

u interesu da se Općina razvija i kulturno i gospodarski. Što se tiče sporta sastali smo se 

početkom siječnja i potrošeno kako smo se dogovorili. 

 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 izmjeni i dopuni 

Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti 

za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu 

općine Vrpolje za 2012. godinu 

 

Članak 1. 

 Program javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva 

osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2012. godinu od 1. veljače 2012. godine mijenja se 

i glasi: 

 

I  KULTURA 

      Članak 2. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2012. godinu za potrebe kulture 

101.000,00 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 39.000,00 kuna 

 

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

iznosu 2.000,00 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 2012. godinu za potrebe športa i 

rekreacije140.000,00 kuna kako slijedi: 

 

 a) RK Vrpolje    -  40.000,00 kuna 

 b) Teakwondo klub Vrpolje  -  14.000,00 kuna 

 c) NK  «Sloga» Vrpolje  -  27.000,00 kuna 

 d) NK «Mladost» Čajkovci  -  27.000,00 kuna 

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

 f) ŽRK Vrpolje   -    5.000,00 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 2012. godinu za potrebe predškolskog 

odgoja – male škole 104.400,00 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 2012. godinu za potrebe školskog odgoja 

10.000,00 kuna za O.Š. «Ivan Meštrović» Vrpolje. 

 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 2012. godinu 110.000,00 kn za djelatnost 

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

 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 2012. 

godinu iznose 465.400,00 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 2012. 

godine i objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Vrpolje. 

 

TOČKA 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na 

području Općine Vrpolje 

 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke 

o komunalnom doprinosu na području Općine Vrpolje, svi znamo da je Općina Vrpolje 

donijela 2008. godine Odluku o komunalnom doprinosu, zatim Izmjene 2011. godine gdje je 

smanjen kom. doprinos,međutim obzirom da je ova godina legalizacije objekata moj prijedlog 

je da se donese izmjena gdje će izgradnja pomoćne građevine iznositi 3,00 kn unutar građ. 

zone, a izvan građ. zone 4,00 kn. Komunalni doprinos za izgradnju poljoprivrednih objekata 

bi iznosio unutar i izvan građ. zone 1,50 kn. Da se ne kaže da je Općina Vrpolje najskuplja, 

kako se već sada i priča, a ja ću Vas uvjeriti da je Općina Vrpolje najjeftinija pa npr. Garčin – 

12,00 kuna, Donji Andrijevci – 10,00 kuna, Grad Sl. Brod – 35,00 kuna itd. 

 Pero Pepić: Nisu pariteti u redu pa kolika je kod nas zaposlenost treba usporediti sa 

sličnim općinama nama, npr. Đakovačka satnica. U Donjim Andrijevcima nije Proračun kao 

kod nas, u Donjoj Vrbi da se ne priča znači koliko je ljudi kod nas zaposleno. 

 Ankica Zmaić: Ja nisam uspoređivala sa Međimurjem ili neznam s kim drugim već sa 

Općinama u Brodsko-posavskoj županiji i mi smo najniži što se tiče BPŽ. 

 Pero Pepić: Što mislite koliko će ljudi imati novaca za legalizaciju. Mislim da nije 

ovo dobro. Nama ljudi odlaze iz Vrpolja. 

 Ankica Zmaić: Ispada da su oni koji su prije legalizirali ludi što su to radili. 

 Dražen Maršić,inž.:Trebalo bi napraviti tako da oni koji su gradili kuće prije 2000. 

godine plaćaju neki drugi iznos, a oni nakon 2000. godine drugi iznos. 

 Željko Lukačević: Želim se zahvaliti što ste došli u velikom broju i nije bez razloga 

ova Odluka bila nakon donošenja Proračuna pa smo trebali donijeti dali želimo prihode od 

komunalnog doprinosa, a nadalje gosp. Pepić vi znate da je Đakovačka Satnica u sustavu od 

posebne državne skrbi.  

 Željko Vuković: Da ne razvlačimo jel ima prostora da se smanji kom. doprinos. 

 Terezija Bogdanović: Ja isto predlažem da se ove godine također smanji za kunu jer 

je godina recesije. 

 Ankica Zmaić: Podržavam da se na jednu kunu još umanje pomoćne zgrade tako da 

iznos bude 2,00 kune, a za pola kune da se umanji još za poljoprivredne objekte i da sada 

iznosi 1,00 kunu 

 Nakon rasprave u kojoj je sudjelovala većina vijećnika sa 12 glasova ZA i jednim 

glasom PROTIV Općinsko vijeće Općine Vrpolje donijelo je slijedeću 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

na području Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 U Odluci o komunalnom doprinosu na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 17/11.), članak 10. mijenja se i glasi: 

 Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za izgradnju pomoćne građevine (zgrada u 

funkciji osnovne zgrade, garaže i slično) unutar građevinske zone iznosi 2,00 kn/m3, a izvan 

građevinske zone iznosi 3,00 kn/m3. 



 Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za izgradnju poljoprivrednih objekata i to: 

spremišta poljoprivrednih proizvoda, šupe za mehanizaciju, objekti za držanje stoke i peradi 

(svinjci, štagljevi, kokošinci) i slično unutar i izvan građevinske zone iznosi 1,00 kn/m3. 

 

Članak 2. 

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

Brodsko-posavske županije“. 

 

TOČKA 9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za 2013. godinu 

 

Tomislav Šimundić zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Proračun općine 

Vrpolje za 2013.godinu. 

 Ankica Zmaić: Evo došli smo i do točke Proračuna koji je planiran za 2013. godinu 

sa 4.529.000,00 kuna.Ove godine je izborna godina pa su povećani iznosi koji se odnose na 

rad povjerenstava za izbore , biračke odbore itd, pa ukoliko netko ima nekakvih pitanja molim 

da postavite. 

 Moram još odgovoriti gosp. Karaliću na pitanje sa prošle sjednice a koje se odnosi na 

produžetak vodovodne mreže u Starim Perkovcima, ove godine se ide u produžetak mreže, 

odnosno izradu projektne dokumentacije. 

 

 Obzirom da nije bilo pitanja i prijedloga sa 11 glasova ZA i 2 suzdržana glasa 

Općinsko vijeće Općine Vrpolje donijelo je slijedeću 

 

O D L U K U 

o usvajanju Proračuna 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Proračun za 2013. 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 10. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za 2013. godinu 

 

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

donijeti Odluka o izvršenju Proračuna za 2013. 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 sa 12 

glasova ZA i jednim suzdržanim glasom donijelo slijedeću 

 

ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE VRPOLJE 

ZA 2013.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 (jedanm 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 

2013.g., i bit će objavljena u  «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi za Općinu 

Vrpolje 
  

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke 

o komunalnoj naknadi, te predlažem izmjenu u dijelu da komunalnu naknadu plaćaju korisnici 

stambenog, poslovnog i građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne 

djelatnosti što dosada nije bilo planirano prijašnjom odlukom. 

 

 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 Odluke o  

komunalnoj naknadi za Općinu Vrpolje 

 

Članak 1. 

 U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.  

15/01.), članak 2. mijenja se i glasi: 

 

 Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici: 

1. stambenog prostora 

2. poslovnog prostora 

3. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti 

 

Članak 2. 

 Iza članka 2. dodaje se članak 2 b., koji glasi: 

 Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz članka 2. koje se nalaze unutar 

građevinskog područja naselja kao i za stambeni i poslovni prostor izvan građevinskog 

područja naselja na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja javnih 

površina, održavanje nerazvrstanih cesta i javna rasvjeta i koje su opremljene najmanje 

pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim 

prilikama, te čine sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne samouprave. 

 Građevnim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granice građevnog 

područja, a na kojemu se u skladu sa Prostornim planom Općine Vrpolje mogu graditi 

građevine za stambene, poslovne, športske, proizvodne, poduzetničke ili druge namjene. 

 

Članak 3. 

 U članku 7. iza točke 6. dodaje se točka 7. Građevno zemljište koje služi u svrhu 

obavljanja poslovne i poduzetničke djelatnosti – koeficijent namjene (Kn) iznosi 0,30. 

 

Članak 4. 

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

Brodsko-posavske županije“. 

 

TOČKA 12. Prijedlog Odluke o davanju u privremeni zakup dvorana u mjesnim domovima 

na području Općine Vrpolje 

 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili prijedlog Odluke o davanju u privremeni 

zakup dvorane u mjesnim odborima pa molim prijedloge za sve mjesne odbore. U Starim 

Perkovcima znate da se naplaćuje iznajmljivanje sale, a ona je i opremljena sa suđem, 

stolovima, klupama i stolnjacima, te grijanjem. U Čajkovcima također imaju suđe, stolove i 

klupe. Prijedlog je da bude Muški svatovi 1.000,00 kuna, ženski svatovi 800,00 kuna, muško-

ženski svatovi izvan naselja – 1500,00 kuna, krstitke – 500,00 kuna, sahrane – karmine – 

200,00 kuna, sahrane – krstitke za korisnike izvan naselja – 700,00 kuna, krizme, momačke 

itd. za korisnike iz naselja – 700,00 kuna, te krizme, momačke itd. za korisnike izvan naselja 

– 1.000,00 kuna. Zakup dvorane za skupove, zabave itd. prijedlog je 200,00 kuna. 

 Joža Biščanić: Kako ćemo mi kao stranka plaćati, a mi se financiramo od Općine. 

 Ankica Zmaić: Oduzet ćemo stranci  

 Željko Vuković: Da li se može od tih iznosa izdvojiti nekih 20% za Mjesne odbore. 

 Ankica Zmaić: Mjesni odbori mogu raspolagati sa svojom imovinom. 

 



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

tri mjesna odbora jednoglasno donijelo slijedeću 

 

O D L U K U 

O davanju u privremeni zakup ili  

korištenje dvorana u mjesnim domovima 

na području Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom propisuje se visina i način plaćanja naknade za privremeno korištenje 

dvorana u mjesnim domovima na području Općine Vrpolje (naselje Vrpolje, naselje Čajkovci 

i naselje Stari Perkovci) radi održavanja priredbi, svatova i drugih manifestacija. 

 

Članak 2. 

 Za iznajmljivanje i korištenje prostora dvorana koje se nalaze u sklopu domova kulture 

ili društvenih domova na području Općine Vrpolje plaća se naknada temeljem Rješenja o 

privremenom zakupu ili korištenju dvorane na zahtjev stranke u skladu sa utvrđenom 

naknadom. 

 

Članak 3.  

 Kod odobrenja i dodjele dvorana u privremeni zakup ili korištenje utvrđuje se 

jednokratna naknada kako slijedi: 

a) Dvorana u Vrpolju 

- održavanje muških svatova za zakupnike ili korisnike iz naselja ili mjesta 

naknada iznosi 1.000,00 kuna 

- održavanje ženskih svatova za zakupnike ili korisnike iz naselja ili mjesta 

naknada iznosi 800,00 kuna  

- održavanje muških – ženskih svatova za zakupnike ili korisnike izvan 

naselja ili mjesta naknada iznosi  1.500,00  kuna 

- održavanje krstitki za zakupnike ili korisnike iz naselja ili mjesta naknade 

iznosi  500,00 kuna 

- održavanje sahrana – karmina za zakupnike ili korisnike iz naselja ili 

mjesta naknada iznosi  200,00 kuna 

- održavanje krstitki ili sahrana – karmina za zakupnike ili korisnike izvan 

naselja ili mjesta naknada iznosi  700,00 kuna 

- održavanje za druge potrebe (krizma, rođendani, momačka ili djevojačka 

večer i slično) za zakupnike ili korisnike iz naselja ili mjesta naknada 

iznosi  700,00 kuna 

- održavanje za druge potrebe (krizma, rođendani, momačka ili djevojačka 

večer i slično) za zakupnike ili korisnike izvan naselja ili mjesta naknada 

iznosi  1.000,00  kuna 

 

b) Dvorana u Čajkovcima 

- održavanje muških svatova za zakupnike ili korisnike iz naselja ili mjesta 

naknada iznosi 1.000,00 kuna 

- održavanje ženskih svatova za zakupnike ili korisnike iz naselja ili mjesta 

naknada iznosi 800,00 kuna  

- održavanje muških – ženskih svatova za zakupnike ili korisnike izvan 

naselja ili mjesta naknada iznosi  1.500,00  kuna 



- održavanje krstitki za zakupnike ili korisnike iz naselja ili mjesta naknade 

iznosi  500,00 kuna 

- održavanje sahrana – karmina za zakupnike ili korisnike iz naselja ili 

mjesta naknada iznosi  200,00 kuna 

- održavanje krstitki ili sahrana – karmina za zakupnike ili korisnike izvan 

naselja ili mjesta naknada iznosi  700,00 kuna 

- održavanje za druge potrebe (krizma, rođendani, momačka ili djevojačka 

večer i slično) za zakupnike ili korisnike iz naselja ili mjesta naknada 

iznosi  700,00 kuna 

- održavanje za druge potrebe (krizma, rođendani, momačka ili djevojačka 

večer i slično) za zakupnike ili korisnike izvan naselja ili mjesta naknada 

iznosi  1.000,00  kuna 

 

c) Dvorana u Starim Perkovcima 

- održavanje muških svatova za zakupnike ili korisnike iz naselja ili mjesta 

naknada iznosi 1.000,00 kuna 

- održavanje ženskih svatova za zakupnike ili korisnike iz naselja ili mjesta 

naknada iznosi 800,00 kuna  

- održavanje muških – ženskih svatova za zakupnike ili korisnike izvan 

naselja ili mjesta naknada iznosi  1.500,00  kuna 

- održavanje krstitki za zakupnike ili korisnike iz naselja ili mjesta naknade 

iznosi  500,00 kuna 

- održavanje sahrana – karmina za zakupnike ili korisnike iz naselja ili 

mjesta naknada iznosi  200,00 kuna 

- održavanje krstitki ili sahrana – karmina za zakupnike ili korisnike izvan 

naselja ili mjesta naknada iznosi  700,00 kuna 

- održavanje za druge potrebe (krizma, rođendani, momačka ili djevojačka 

večer i slično) za zakupnike ili korisnike iz naselja ili mjesta naknada 

iznosi  700,00 kuna 

- održavanje za druge potrebe (krizma, rođendani, momačka ili djevojačka 

večer i slično) za zakupnike ili korisnike izvan naselja ili mjesta naknada 

iznosi  1.000,00  kuna 

 

Članak 4. 

 Privremeni zakup ili korištenje dvorana za organiziranje zabava, skupova i drugih 

manifestacija za udruge sa područja Općine Vrpolje u svim mjesnim domovima i naseljima 

naknada iznosi 100,00 kuna. 

Članak 5. 

 Privremeni zakup ili korištenje dvorana za organiziranje zabava, skupova i drugih 

manifestacija za političke stranke sa područja Općine Vrpolje u svim mjesnim domovima i 

naseljima naknada iznosi 200,00 kuna. 

 

Članak 6. 

 Rješenjem o dodjeli u privremeni zakup ili korištenje mjesnih dvorana odredit će se 

obveza i način preuzimanja dvorana, rok plaćanja naknade i iznos, te obveza zakupnika ili 

korisnika da prostor nakon upotrebe ostavi uredan i čist kao i druge obveze. 

 

 

 

 



Članak 7. 

 Prihod od naknade za privremeni zakup ili korištenje mjesnih dvorana prihod je 

Proračuna Općine Vrpolje i koristi za održavanje mjesnih dvorana i domova. 

 

Članak 8. 

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

posavske županije“. 

 

TOČKA 13. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih 

Općine Vrpolje 
 

Ankica Zmaić:  Vezano za postupak Izbora Savjeta mladih Općina Vrpolje je u 2008. 

godini donijela Odluku o izboru članova Savjeta mladih. Prema našoj Odluci Savjet ima 5 

članova i to 1 iz Čajkovaca, te po 2 iz Vrpolja i Starih Perkovaca. Savjet je za predsjednika 

2011. godine izabrao Vedrana Hrastović iz Vrpolja. Mandat Savjeta mladih iz 2011. godine 

ističe početkom 2013.g., pa ste zbog donošenja novog zaključka u materijalima dobili tekst 

objave Javnog poziva koji će biti objavljen u Posavskoj Hrvatskoj. Općinsko vijeće treba 

izabrati novih 5 članova Savjeta mladih. Svi obrasci se mogu dobiti u prostorijama Općine. 

Predlažem Udrugama da dostave svoje prijedloge. 

 

 Budući da nije bilo pitanja po ovom Zaključku, Općinsko vijeće općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeći: 

Z A K L J U Č A K 

o pokretanju postupka za izbor 

članova Savjeta mladih Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje pokreće postupak za izbor članova Savjeta mladih 

Općine Vrpolje, putem javnog poziva. 

 

Članak 2. 

 

 Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor Savjeta mladih Općine Vrpolje 

objavljuje se u tjedniku „Posavska Hrvatska“ i oglasnim pločama na području Općine 

Vrpolje. 

Članak 3. 

 

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

u prilogu je i čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

Članak 4. 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

 

 

 

 

 



TOČKA 14. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine 

Vrpolje 
 

 Ankica Zmaić: Dječji vrtić u tijeku su radovi i moram napomenuti da su izvođači 

stvarno uredni u obavljanju svojih poslova 

 - Izrađen je cjevovod od Čajkovaca prema Starim Perkovcima 

 - Napravljen je Spomenik braniteljima u Čajkovcima 

 Željko Lukačević: moram napomenuti da je kao što znate došlo do zabune kod 

blagoslova kružnog toka, jer je tada dogovoreno da bude blagoslov Spomenika u Čajkovcima 

 Ankica Zmaić: 

 - obavljeno je iskolčenje javne rasvjete u Starim Perkovcima i Čajkovcima 

 - bila je obljetnica Spomen galerije i u Sl. Brodu likovna radionica o Vrpolju 

 Željko Lukačević: Mato Jurić i ja smo bili na obljetnici Galerije i stvarno je bilo 

dobro organizirano, a u Sl. Brodu su slike o Vrpolju stvarno dobro napravljene, članovi 

likovne radionice su se stvarno potrudili 

 Ankica Zmaić: sa Ministarstvom pravosuđa smo potpisali Ugovor za osobe koje 

nemaju teške kazne da ga može odraditi za Općinu Vrpolje – znači opće dobro 

 - poslane su Opomene za plaćanje poljop. zemljišta, javne površine itd. 

 - poslane su Opomene pred ovrhu za komunalnu naknadu 

 - za Sušionicu je bilo ročište gdje je traženo plaćanje kredita, međutim kredit je već 

plaćen, pa se sada dopisujemo 

 - što se tiče nogostupa propust je učinjen od prethodne vlasti i prethodnog Ministarstva 

što nije do sada ništa rađeno na tom planu, međutim započet ćemo sa pripremnim radovima 

 - EKO-ETNO kuća u Vrpolju – radi se projektna dokumentacija 

 Pero Pepić: Željo, šta kaže Osijek koteks, šta će biti sa kanalima što nije riješeno? 

 Željko Lukačević: iz Osijek koteksa bi trebali doći po pitanju javne rasvjete za kružni 

tok pa ćemo onda vidjeti i za ostala pitanja 

 Ankica Zmaić: Znači oni bi trebali te promjene obaviti jer evo što se tiče javne 

rasvjete ne možemo staviti Božićnu rasvjetu  

 

TOČKA 15. R a z l i č i t o. 

 

 Željko Vuković: Ja evo imam nekoliko pitanja: Asfalt kod ugibališta u Radićevoj je 

propao što s tim? 

- Bilo bi dobro da javna rasvjeta radi svaka druga 

- Što je sa dimnjačarom? 

- Što se tiče javnih površina tko to treba održavati? 

Ankica Zmaić: Željo je više puta obavještavao i investitora i izvođača i nadzora i 

Hrvatske vode vezano za izgradnju kanalizacije i nedostatke koji su utvrđeni, no međutim 

Vodovod iz Slav. Broda kao investitor još uvijek nije riješio trenutno stanje izgrađene 

kanalizacije. Za dimnjačara smo raspisali natječaj i nitko se nije javio pa ćemo morati 

ponovno raspisati natječaj. Javne površine u centru održava Runolist, a ispred kuća svako 

svoje održava i čisti snijeg. 

Joža Biščanić: Bio sam kod Runolista i on mi kaže da sam ja njemu dužan za ukop 

80,00 kuna platiti, pa sam ja njega pitao tko tebi garantira da ćeš ti dobiti ponovno koncesiju 

Ankica Zmaić: To je u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, a da njemu 

istekne koncesija pa da ju ponovno ne dobije, onda novac od ukopa treba vratiti u Općinski 

proračun ako za te korisnike nije izvršena usluga. 

Željko Lukačević: U više navrata sam se obratio, Vodovodu, Kerakmeksu po pitanju 

kanalizacije Radićeve ulice da se riješi to pitanje ali ništa. 



Dražen Maršić: Kada će biti isplaćeni novci za Povjerenstvo za zemlju. 

Ankica Zmaić: Novac će biti isplaćen kad tajnik Povjerenstva Željo napravi zapisnik 

sa sjednica i obračun nazočnosti na sjednicama. 

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

predsjednik je zaključio sjednicu u 21,10 sati. 

 

 

Zapisničar:      Predsjednik Općinskog vijeća: 

         Nada Funarić               Tomislav Šimundić 


