
Z A P I S N I K 

 

 o radu 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 17. 12. 2013. godine s 

početkom rada u 19,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice. 

 

 Sjednici nazočni: Tomislav Šimundić, Željko Vuković, Tomislav Gregurić, Pero 

Pepić, Josip Čivić, Željko Mandarić, Zvonko Miskrić, Željka Orešković, Davor Mikić, Željko 

Kucjenić, Berta Abramović 

 Sjednici nisu nazočni: Damir Funarić, Marko Marić 

  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 4. 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 2013. 

godinu, 

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

infrastrukture u Općini Vrpolje za 2013. godinu 

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

na području Općine Vrpolje za 2013. godinu, 

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

području Općine Vrpolje za 2013. 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 2013. godini, 

8. Prijedlog Proračuna Općine Vrpolje za 2014. godinu, 

9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za 2014. godinu, 

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

11. R a z l i č i t o. 

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 4. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 4. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

 

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 4. 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 

Pero Pepić - 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.   Pero Pepić , član 

 

     Članak 2. 
 Sa stanjem 31. prosinca 2013. 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 2013. 

godinu 

 

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

stavku po stavku ili pitati ukoliko nekome nešto konkretno nije jasno. Evo pojasnit ću svaku 

poziciju i prihoda i rashoda. 

 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 2013. godinu 

 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Odluku o izmjenama i dopunama 

Proračuna općine Vrpolje za 2013. 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 2013. godinu 

 

Tomislav Šimundić: Zamoljavam načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

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

Vrpolje 2013.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, a već sam kod objašnjavanja 

Rebalansa dosta toga pojasnila. 

 

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 2013. godinu 

 

Članak 1. 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 

2013. godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 1/13.), 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 2013. godinu, a odnosi se na: 

 

- javne površine 

- nerazvrstane ceste 

- groblja i krematorije 

- javnu rasvjetu 

- opskrbu pitkom vodom 

- odvodnju i pročišćavanje voda 

 

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) Izgradnja pješačkih staza u Vrpolju u Ulici J.B.Jelačića i Ulici S. Radića  

Ukupno: 1.111.024,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 1.111.024,00 kuna osigurat će se iz 

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu 900.000,00 kuna i 

211.024,00 kuna iz Općinskog Proračuna (zakup i prodaja državnog 

poljoprivrednog zemljišta).  

 

b) Izgradnja pješačkih staza u Čajkovcima na Trgu dr. F. Tuđmana i Ulici Hrvatskih 

branitelja 



Ukupno: 37.309,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 37.309,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

Proračuna (komunalna naknada i komunalni doprinos) 

 

c) Izgradnja pješačke staze u St. Perkovcima kod lovačkog doma 

Ukupno: 3.260,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 3.260,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

Proračuna (porezi) 

 

III GRAĐENJE GROBLJA  

      Članak 4. 

a) Priključak na elektrifikaciju – struje  na Mrtvačnici u Čajkovcima 

 

Ukupno: 6.800,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 6.800,00 kuna iz sredstava 

Proračuna Općine Vrpolje (komunalne naknade i komunalnog doprinosa) 

 

IV JAVNA RASVJETA 

     Članak 5. 

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

Gupca . 

Ukupno: 228.000,00 kuna   

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 228.000,00 kuna  osigurat će se i to: 

85.000,00 kuna iz Županijskog proračuna, 40.000,00 kuna iz Ministarstva graditeljstva 

i prostornog uređenja i 103.000,00  iz Općinskog proračuna (zakup i prodaja državnog 

poljoprivrednog zemljišta). 

 

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

izgradnja javne rasvjete u Vrpolju u Ulici Z. Knežević 

Ukupno: 121.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 121.000,00 kuna osigurat će se i to: 40.000,00 

kuna iz Mnistarstva graditeljstva i prostornog uređenja i 81.000,00 kuna iz Općinskog 

Proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta). 

 

V OPSKRBA PITKOM VODOM – GRAĐENJE VODOVODNOG SUSTAVA 

 

Članak 6. 

a) Produženje vodovodne mreže u Vrpolju u Ulici Hrvatskih branitelja za potrebe 

benzinske pumpe Petrol d.o.o. Zagreb 

Ukupno: 29.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 29.000,00 kuna osigurat će se od strane 

korisnika 

 

b) Izgradnja vodoopskrbnog spojnog cjevovoda Stari Perkovci – Čajkovci 

Ukupno: 92.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 92.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta) 

 

VI GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE 

 OTPADNIH VODA - KANALIZACIJA 



 

     Članak 7. 

a) Izrada projektne dokumentacije – glavnih i izvedbenih projekata za odvodnju – 

kanaliazciju za naselje Čajkovci i Stari Perkovci  

 

Ukupno: 87.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 87.000,00 kn osigurat će se iz Općinskog 

proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta) 

 

Članak 8. 

Sredstva iz točke 2.3.4.5. i 6. ovog  Programa raspoređuju se i troše za pojedine 

namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda . 

 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  primjenjuje se sa 1.01.2013. 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 2013. godinu 

 

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

dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Vrpolje za 2013. 

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 2013. godinu 

 

Članak 1. 

 Program odražavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2013. 

godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 1/13.), mijenja se i glasi: 

 

Članak 2. 

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2013. 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 2013. 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 27.000,00 kn, a financirat će se 

iz sredstava komunalne naknade i naknade za zakup i prodaju 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 48.000,00 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 7.000,00 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 70.000,00 kn, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade i prihoda od zakupa i prodaje 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 40.000,00 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 – 45.000,00 kuna 

- troškovi električne energije za javnu rasvjetu – 315.000,00 kuna. 

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

od 360.000,00 kuna, a financirat će se iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa i 

sredstvima Proračuna od zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta. 

 

     Članak 6. 

 Sredstva za izvršenje radova navedenih u članku 5. predviđaju se u ukupnom iznosu 

od 552.000,00 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 2013. 

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 2013. 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 2013.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. 

 Tomislav Gregurić: Pomoć za stanovanje u iznosu 23.000,00 kuna na što se to 

odnosi. 

 Ankica Zmaić: To su osobe koje imaju malo sredstava ili nikakva za život, a takvih 

imamo u sva tri sela i pomoć dobivaju za plaćanje režija. 

 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 2013.g. 

 

Članak 1. 

 Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području općine Vrpolje za 2013. 

godinu od 22. siječnja 2013. 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 2013. 

godinu osigurano 258,750,00 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 

23.000,00 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 16.000,00 kuna. 

 

3. Jednokratna novčana pomoć studentima 

 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2013. godinu osigurana su sredstva za pomoć 

studentima (studentska pomoć) u iznosu od 60.000,00 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. 

 

4. 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 31.000,00 kuna 

osigurano je u Proračunu za 2013. godinu. 

 

5. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu 

 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2013. godinu osigurana su sredstva za poklon pakete 

za djecu koja pohađaju igraonicu i malu školu, te učenici prvih razreda u iznosu 2.000,00 

kuna za blagdan Svetog Nikole. 

 

6. 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 2.800,00 

kuna, a osigurano je 2.800,00 kuna. 

 

 

 



7. 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            14.000,00 kn 

b) Ostale udruge        41.000,00 kn 

 

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

(zamolbe). 

 

8. 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 57.950,00 kn. 

 

9. Pomoć za građane i kućanstva u naravi 

 

 U Proračunu za 2013. godinu osigurana su sredstva u iznosu 11.000,00 kuna za pomoć 

građanima i kućanstvima u naravi za priključak na komunalnu infrastrukturu, za štete 

uzrokovane nepogodama i drugo. 

 Načelnica Općine odlučuje o podnesenim zahtjevima, a odobrava Rješenjem o 

financijskoj pomoći. 

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 2013. 

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 2013. 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 2013.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 482.200,00 kuna. Svima nam je u interesu da se Općina 

razvija i kulturno i gospodarski. Što se tiče sporta sastali smo se početkom siječnja i 

dogovorili koliko je kome predviđeno sredstava. 



 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 2013. godinu 

 

Članak 1. 

 Program javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva 

osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2013. godinu od 22. siječnja 2013. godine mijenja 

se i glasi: 

 

I  KULTURA 

      Članak 2. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2013. godinu za potrebe kulture 

119.300,00 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 50.000,00 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 58.000,00 kuna za tekuće donacije te 8.700,00 kuna za 

kapitalne donacije 

 

 c) GALERIJA „GOLL“ SL.BROD sa osiguranim sredstvima u iznosu 2.600,00 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 2013. godinu za potrebe športa i 

rekreacije140.000,00 kuna kako slijedi: 

 

 a) RK Vrpolje    -  38.000,00 kuna 

 b) Teakwondo klub Vrpolje  -  14.000,00 kuna 

 c) NK  «Sloga» Vrpolje  -  26.000,00 kuna 

 d) NK «Mladost» Čajkovci  -  26.000,00 kuna 

 e) NK «Slavonac»St. Perkovci -  29.000,00 kuna 

 f) ŽRK Vrpolje   -    7.000,00 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 2013. 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 2013. godinu za potrebe školskog odgoja 

8.500,00 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 2013. 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 2013. 

godinu iznose 482.200,00 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 2013. 

godine i objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Vrpolje. 

 

TOČKA 8. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za 2014. godinu 

 

Tomislav Šimundić zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Proračun općine 

Vrpolje za 2014.godinu. 

 Ankica Zmaić: Evo došli smo i do točke Proračuna koji je planiran za 2014. godinu 

sa 5.379.000,00 kuna. Znači sve što je planirano i započeto ove godine nastavljamo u 2014. 

godini, npr. planiramo na čajkovačkoj staroj školi izmijeniti krovište da nam ne propadne 

građevinska dozvola i sve projekte za koje postoji akt za građenje, isto tako rashodi za 

komunalne djelatnosti, društvene djelatnosti i sve druge radove, usluge, pomoći ostaju na 

razini ove godine. Proračun sam predvidjela na bazi ovogodišnjeg. 

 Josip Čivić: Vatrogastvo, Civilna zaštita, jel mi sad imamo civilnu zaštitu? 

 Ankica Zmaić: Ne to se odnosi samo na Vatrogastvo ali je pozicija takva. 

 Josip Čivić: Da li će Općina sudjelovati u proslavi DVD Vrpolje. 

 Ankica Zmaić: Naravno da će sudjelovati isto kao i svima drugima. 



 Tomislav Gregurić: Intelektualne usluge povećane su na 430.000,00 tisuća 

 Ankica Zmaić: Povećanje se odnosi se na rad dječjeg vrtića to pripada toj poziciji, a 

za rad vrtića je predviđeno 150.000,00 kuna. 

 Željko Kucjenić: Budući da Općina ima sredstva od zakupa i prodaje državnog 

poljoprivrednog zemljišta, gdje će se utrošiti ta sredstva, dali se planiraju sanirati poljski 

putevi. 

 Ankica Zmaić: Ako ste čitali ove Programe, točno je navedeno što se financira iz 

zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta, a to su infrastrukturi projekti i održavanja. 

 Obzirom da 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 2014. 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 2014. godinu 

 

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

donijeti Odluka o izvršenju Proračuna za 2014. 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 slijedeću 

 

ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE VRPOLJE 

ZA 2014.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 

2014.g., i bit će objavljena u  «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 10. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine 

Vrpolje 
 

 Ankica Zmaić: U tijeku je izdavanje Rješenja za legalizaciju i Rješenja komunalnog 

doprinosa, 

- Dječji vrtić je dobio Uporabnu dozvolu i u pregovorima sam sa dječjim vrtićem 

„ZVRK“ iz Đakova jer su nam oni nekako najpovoljniji. 

Željko Mandarić: Što će biti sa Sušionicom? 

Ankica Zmaić: Nikakvih informacija nemam. 

Berta Abramović: Da li ima naznaka za početak rada dječjeg vrtića 

Ankica Zmaić: Počet će sa radom slijedeće godine 

Željko Vuković: Poduzeće Runolist nije obavilo svoj posao? 

- treba riješiti javnu rasvjetu kod DVD-a 

- da li se razgovaralo što po pitanju APP-om 

Ankica Zmaić: Razgovarala sam sa Dunjom Magaš i Štefanekom i Dunja kaže da je 

to gotovo da su linije određene, odnosno imaju koncesiju. 

Željko Vuković: Dimnjačar – da li on vrši usluge ili ne 

Željko Lukačević: Imao sam upita od strane građana pa sam kontaktirao s njim, rekao 

je iza SV. Nikole, ali evo ništa od toga opet ću ga zvati. 

Željko Vuković: Molio bi spiskove za zemljište, komunalnu naknadu i korisnika za 

ogrjev da li je moguće dobiti? 

Ankica Zmaić: Naravno spiskovi se mogu dobiti. 



Željka Orešković: Što je sa komunalnom naknadom, dali ide ovrha neplatišama ili se 

može dogovoriti izvansudska nagodba. 

Ankica Zmaić: Može se dogovoriti izvansudska nagodba i plaćanje u obrocima, ali 

opet ćemo ići sa ovrhama. 

 

 

TOČKA 15. R a z l i č i t o. 

 

  

Obzirom da pod točkom različito nije bilo pitanja i prijedloga od strane članova 

Općinskog vijeća predsjednik je zaključio sjednicu u 20,14 sati. 

 

 

Zapisničar:      Predsjednik Općinskog vijeća: 

         Nada Funarić               Tomislav  Šimundić 


