
Z A P I S N I K 

 

 o radu 6. sjednice Općinskog vijeće općine Vrpolje održane 22. prosinca 2009. godine 

s početkom rada u 19,00 sati. 

 

 Sjednici nazočni: Ivan Pralas, Martina Funarić, Tomislav Šimundić, Terezija 

Bogdanović, Zlatka Hrastović, Drago Marić, Željko Vuković, Dražen Maršić, Pero Pepić, 

Željko Kucjenić, Terezija Sočković, Jelena Turčić, Damir Funarić, Zdravko Karalić 

 

 Izostanak opravdao: Joža Biščanić 

 

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

načelnice  

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ivan Pralas pozdravlja 

nazočne i nakon ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 5. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,    

 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrpolje       

     za 2009. godinu, 

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

     2009. godinu, 

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

     komunalne infrastrukture u općini Vrpolje za 2009.g., 

 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne      

     infrastrukture na području općine Vrpolje za 2009.g., 

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

     društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine 

     Vrpolje za 2009. godinu, 

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

     zaštite na području općine Vrpolje za 2009. godinu, 

 8. Prijedlog Proračuna općine Vrpolje za 2010. godinu, 

 9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Vrpolje za 2010. godinu, 

 10. R a z l i č i t o. 

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 5. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

 Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 4. sjednice Općine Vrpolje 

jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 5. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 

 

 

 



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

       za 2009. godinu 

 

 Ivan Pralas zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Odluku o izmjenama i 

dopunama Proračuna Općine Vrpolje za 2009. godinu 

 

 Ankica Zmaić: pozdravlja sve nazočne na sjednici. U materijalima ste dobili 

Rebalans. Najviše smo umanjivali u prihodima. Umanjujemo kapitalne iznose iz državnog 

proračuna za 250.000,00 kuna, zatim iznose iz Županijskog proračuna za 205.000,00 kuna. 

Komunalni doprinos također umanjujemo jer je predviđeno 200.000,00 kuna, a 100.000,00 

kuna je dobiveno. Povećali smo porez od nesamostalnog rada za 101.000,00 kuna. 

 Dražen Maršić: Kad je ta Odluka donesena da nema prireza 

 Ankica Zmaić: nije nikada donesena Odluka ni da ga ima 

 Dražen Maršić: ma ja gledam kod mojih kolega to su odbijanja oko 15,00 – 20,00 

kuna i to bi bio dobar priliv sredstava u Općinski proračun 

 Ankica Zmaić: Zavisi kakvi su gdje iznosi prihoda, a i sada na trenutno stanje možda 

bolje ne donositi, jer kad smo računali sa 5%, to bi otprilike iznosilo 20.000,00 kuna 

 Kod posebnog dijela Rebalansa npr. kod kanalizacije radovi su započeti u 2009. 

godini, ali se i nastavljaju u 2010. godini. 

 Od prihoda smo povukli 2.650.000,00 kuna iz državnog proračuna i to za kanalizaciju, 

crkve, javnu rasvjetu itd., a iz Županijskog 45.000,00 kuna. 

 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 Proračuna  

općine Vrpolje za 2008. godinu 

 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Odluku o izmjenama i dopunama 

Proračuna općine Vrpolje za 2009. 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 

      2009. godinu 

 

 Ivan Pralas zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Odluku o izmjeni i dopuni 

Plana javne nabave općine Vrpolje za 2009. godinu 

 Ankica Zmaić: Temeljem Zakona o proračunu i Zakona o javnoj nabavi obzirom da 

smo donijeli Rebalans Proračuna moramo donijeti i Odluku o izmjeni i dopuni Plana javne 

nabave, pa tako možemo pogledati tablicu koja je prikazana u ovoj odluci i ukoliko ima tko 

kakvih pitanja pa možete postaviti. 

 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 Plana javne nabave općine Vrpolje za 2009. godinu 

 

Članak 1. 

 Članak 1. i 2. Plana javne nabave općine Vrpolje za 2009. godinu («Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije» br. 1/09.) mijenja se i glasi: 



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

2009. godinu, te se utvrđuje Plan nabave kako slijedi: 

 

 

RED.BR. KONTO NAZIV PREDMETA NABAVE PLANIRANA SREDSTVA 

1. 3821 Sanacija sakralnih objekata 630.000,00 

2. 42129 Izgradnja Mrtvačnice u St.Perkovc. 130.000,00 

3. 42141 Izgradnja kanalizacije 700.000,00 

4. 42149 Dokumentacija za Poslovnu zonu 75.000,00 

5. 4512 Sanacija zgrade općine 527.000,00 

6. 4514 Izgradnja javne rasvjete u Vrpolju 988.000,00 

    

  UKUPNO: 3.050.000,00 

 

 

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 2009.g. 

 

 Ivan Pralas zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Odluku o izmjeni i dopuni 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Vrpolje za 2009. 

godinu. 

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

doneseni Rebalans moramo donijeti i ovu Odluku kako bi je uskladili sa istim. 

 

 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 2009. godinu 

 

Članak 1. 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 

2009. godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 2/09.), 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 2009. 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 GROBLJA  

      Članak 3. 

a) Izgradnja Mrtvačnice na groblju u Starim Perkovcima   

 

Ukupno: 130.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 130.000,00 kn iz sredstava 

Proračuna Općine Vrpolje i različitih donacija . 

 

III JAVNA RASVJETA 

     Članak 4. 

a)  Izgradnju javne rasvjete na kandelaberima u naselju Vrpolje . 

 

Ukupno: 988.000,00 kuna   

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 988.000,00 kuna  osigurat će se i to: 

750.000,00 kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 

gospodarstva, 140.000,00 kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i 98.000,00 kuna iz Općinskog 

proračuna. 

 

IV GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE 

 OTPADNIH VODA - KANALIZACIJA 

 

     Članak 5. 

- Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Vrpolje i izrada dokumentacije za 

Čajkovce i Stare Perkovce 

 

Ukupno: 700.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 700.000,00 kn osigurat će se i to:600.000,00 

iz Fonda za regionalni razvoj , 100.000,00 kuna iz Županijskog proračuna. Ostali dio 

izgradnje i dokumentacije financirat će Hrvatske vode u iznosu 850.000,00 kuna ali se ne 

unosi, odnosno knjiži kroz Proračun općine Vrpolje. 

 

V         KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA PODUZETNIČKU ZONU –  

 POSLOVNU ZONU «VAŠARIŠTE» U VRPOLJU 

 

     Članak 6. 

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

 

Ukupno : 75.000,00 kn 

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 75.000,00 kuna i to : 50.000,00 

kn iz Ministarstva gospodarstva , 25.000,00 kn iz Općinskog proračuna 



 

VI   GRAĐENJE –UREĐENJE  I SANACIJA  OBJEKATA VJERSKIH  

        ZAJEDNICA                   

     Članak 7.  

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

 

Ukupno : 300.000,00 kn 

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 300.000,00 kuna i to :250.000,00 

kn iz Ministarstva kulture i 35.000,00 kn iz Županijskog proračuna i 15.000,00 kn iz 

Općinskog proračuna. 

 

b)   Rekonstrukcija – uređenje Crkve Svetog Matije Apostola u Čajkovcima 

 

Ukupno : 310.000,00 kn 

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

150.000,00 kn iz Đakovačke nadbiskupije, 100.000,00 kn iz Proračuna Vlade RH, 10.000,00 

kn iz Županijskog proračuna i 50.000,00 kn iz Općinskog proračuna. 

 

VII GRAĐENJE – UREĐENJE I REKONSTRUKCIJA DOMOVA KULTURE 

 

Članak 8. 

 a) Rekonstrukcija – uređenje Doma kulture « Stjepan Radić» - Zgrade općine u    

     Vrpolju 

 

      Ukupno: 487.000,00 kuna 

      Potrebna financijska sredstva u iznosu 487.000,00 kn osigurat će se i to: 

203.000,00 kn iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, i 284.000,00 kn iz Općinskog 

proračuna i raznih donacija. 

 

 b) Rekonstrukcija – uređenje Doma kulture u Čajkovcima 

 

     Ukupno: 40.000,00 kn 

     Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 40.000,00 kuna iz Općinskog 

proračuna. 

 

 c) Uređenje Doma kulture u St. Perkovcima. 

     Ukupno: 52.000,00 kn 

     Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 52.000,00 kuna iz Općinskog 

proračuna. 

Članak 9. 

Sredstva iz točke 3.4.5.6.7. i 8. 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 1.01.2009. 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 2009.g. 

 

 Ivan Pralas zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Odluku o izmjeni i dopuni 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Vrpolje za 2009. 

godinu. 

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

pa ukoliko netko ima pitanja izvolite ih postaviti. 

 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 održavanja 

 komunalne infrastrukture 

na području općine Vrpolje za 2009. godinu 

 

Članak 1. 

 Program odražavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2009. 

godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 2/09.), mijenja se i glasi: 

 

Članak 2. 

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2009. 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 2009. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u 

općini Vrpolje obuhvaća: 

 

1. Odvodnja atmosferskih voda 

- pročišćavanje kanala i postavljanje cijevi uz nerazvrstane ceste na  području cijele 

općine po potrebi 



Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 28.000,00 kn, a financirat će se 

iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine.  

 

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 28.000,00 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 

 

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 15.500,00 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 92.000,00 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 82.000,00 kuna, a financirat će 

se iz sredstava komunalne naknade. 

 

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

općine Vrpolje – 58.500,00 kuna 

- troškovi električne energije za javnu rasvjetu – 255.000,00 kuna. 

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

od 313.500,00 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 559.000,00 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 i objavit će se u « Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije «. 

 

 



TOČKA 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u području 

      društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine 

      Vrpolje za 2009. godinu 

 

 Ivan Pralas 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 2009.godinu. 

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

športu, Zakona o predškolskom odgoju iznosi su dodijeljeni kako je navedeno u Odluci. 

 Damir Funarić: Bode me malo u oči nesrazmjerno je kako su u športu dobili novac 

klubovi dali neki klubovi nisu tražili ili što? 

 Ankica Zmaić: Sredstva su dodijeljena na temelju zamolbe ili prema potrebi određene 

Udruge. Nisi bio na prošloj sjednici odnosno ne znam već na kojoj je bilo rasprave o tome. 

Kad se bude dogovaralo za slijedeći plan neka sjednu predsjednici klubova i neka se dogovore 

o iznosima. 

 Tomislav Šimundić: Treba se sjesti i dogovoriti o iznosima, evo već sada kreće sa 

radom i ženski RK klub koji će se morati isto uklopiti. 

 

 Nakon rasprave u kojoj je sudjelovala većina vijećnika jednoglasno je donesena 

slijedeća 

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 2009. godinu 

 

Članak 1. 

 Program javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva 

osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2009. godinu («Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije» br. 2/09.), mijenja se i glasi: 

 

I  KULTURA 

 

      Članak 2. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2009. godinu za potrebe kulture 

113.000,00 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 50.000,00 kuna. 

 

 b) KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA na području općine Vrpolje 

  - KUD «Ivan Meštrović» Vrpolje 

  - KUD «Ravnica» Stari Perkovci 

 Sredstva su osigurana u iznosu 63.000,00 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 2009. godinu za potrebe športa i 

rekreacije130.000,00 kuna kako slijedi: 

 

 a) RK Vrpolje    -  44.000,00 kuna 

 b) Teakwondo klub Vrpolje  -  13.000,00 kuna 

 c) NK  «Sloga» Vrpolje  -  34.500,00 kuna 

 d) NK «Mladost» Čajkovci  -  29.500,00 kuna 

 e) NK «Slavonac»St. Perkovci -    9.000,00 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 2009. 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 2009. godinu za potrebe školskog odgoja 

2.000,00 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 2009. godinu 100.000,00 kn za Vatrogasnu 

zajednicu općine Vrpolje (VZO) i za 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 2009. 

godinu iznose 449.400,00 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 2009. 

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

 

 



TOČKA 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi i  

  zdravstvene  zaštite na području općine Vrpolje za 2009. godinu 

 

 Ivan Pralas zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Odluku o izmjeni i dopuni 

Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području općine Vrpolje za 2009.godinu. 

 Ankica Zmaić:  I ova odluka je također usklađena sa Rebalansom i u materijalima 

dostavljena pa ukoliko netko ima upita neka postavi pitanje. 

 Dražen Maršić: Na koji način se isplaćuje jednokratna pomoć za novorođenčad da li 

oni to svi znaju, da li su obaviješteni? 

 Ankica Zmaić: Na temelju zamolbe, a Odluka je donesena još prošle godine 

 Željko Vuković: Dali ima puno kandidata za plaćanje komunalne naknade odnosno 

da li je poslano puno opomena. 

 Ankica Zmaić: Poslano je dosta Opomena i većina i reagira i plaća dugove obročno 

ili odjednom. 

 Nakon rasprave u kojoj je sudjelovala većina vijećnika jednoglasno je donesena 

slijedeća 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Programa  

socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području  

Općine Vrpolje za 2009.g. 

 

Članak 1. 

 Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području općine Vrpolje za 2009. 

godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 2/09.), 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 10. Zakona o socijalnoj skrbi, općine i gradovi su obvezni 

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 2009. godinu izdvojeno 338.550,00 kuna utvrđuju se slijedeći oblici pomoći. 

 

1. Pomoć samcima i obiteljima 

Programom socijalne skrbi u Proračunu općine Vrpolje osigurana su sredstva u iznosu 

132.050,00 kuna za slijedeće namjene: 

 

a) Pomoć obiteljima za novorođenčad 

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 36.000,00 kn 

 

b) Podmirenje troškova stanovanja 

Podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi utvrđena je Zakonom o 

socijalnoj skrbi i Odlukom o pomoći za podmirenje, troškova stanovanja korisnika socijalne 



skrbi. Istom Odlukom utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje prva na pomoć kao i oblici pomoći 

u iznosu do 2.000,00 kuna. 

 

c) Jednokratne novčane pomoći 

Jednokratne novčane pomoći će se odobravati u pravilu jednom godišnje, a visina će 

se određivati ovisno o veličini potrebe i drugim okolnostima u kojim živi podnositelj zahtjeva. 

Općinska načelnica odlučuje o realizaciji pojedinačnih zahtjeva u iznosu do 14.000,00 kuna. 

 

d) 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 odobrenju Općinske načelnice u iznosu do 

1.000,00 kuna. 

 

e) Pomoć u plaćanju komunalne naknade 

Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi od obveza plaćanja komunalne naknade 

oslobođene su osobe koje ispunjavaju uvjete iz iste Odluke. 

Od obveze plaćanja komunalne naknade mogu biti oslobođene i druge osobe čiji 

zahtjevi budu odobreni od strane Općinske načelnice u iznosu do 7.000,00 kuna. 

 

f) 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 Županijskom proračunu, te nakon dostave popisa 

doznačuju se u Proračun općine Vrpolje koja je krajnji isplatitelj  korisnicima prava na ogrjev 

u iznosu do 56.050,00 kn. 

 

g) Pomoć u plaćanju komunalnog doprinosa 

Sukladno Odluci o komunalnom doprinosu od obveze plaćanja komunalnog doprinosa 

oslobođene su osobe koje ispunjavaju uvjete iz iste Odluke .  Od obveze plaćanja 

Komunalnog doprinosa mogu biti oslobođene i druge osobe čiji zahtjevi budu odobreni od 

strane Općinske načelnice  u iznosu do 1.000,00 kuna. 

 

h) Pomoć u plaćanju priključenja na komunalnu infrastrukturu 

Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja od obveze plaćanja naknade za 

priključenje na komunalnu infrastrukturu oslobođene su osobe koje ispunjavaju uvjete iz 

navedenog Zakona , te mogu biti oslobođene i druge osobe čiji zahtjevi budu odobreni od 

strane Općinske načelnice u iznosu do 15.000,00 kuna.  

 

2. Pomoć studentima 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2009. godinu osigurana su sredstva za pomoć 

studentima (studentska pomoć) u iznosu od 48.000,00 kuna. Općinske načelnice 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. 

 

3. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 

Pomoć učenicima srednjih škola sa područja općine Vrpolje za troškove prijevoza do 

škole u Slavonski Brod i Đakovo osiguravaju se sredstva u iznosu 101.000,00 kuna 

 



4. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija 
 

Financijska potpora za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu Općine 

Vrpolje za 2009. godinu u skladu sa mogućnostima općine, putem transfera ili drugog oblika 

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

a) Crveni križ  3.000,00 kn 

b) Udruga slijepih 1.000,00 kn 

c) Ostale udruge        40.000,00 kn 

 

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

(zamolbe). 

 

5. 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. 

6. Ostali oblici pomoći 

 

Ovisno o potrebama i mogućnostima općine Vrpolje pružat će se pomoć za 

zadovoljavanje osnovnih životnih potreba vezanih za zdravstvenu zaštitu, pomoć u traženju 

zaposlenja socijalno ugroženim osobama, pomoć u traženju smještaja, savjetovanje, te drugi 

oblici 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 Općinske načelnice. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u « Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije « . 

 

TOČKA 8. Prijedlog Proračuna općine Vrpolje za 2010. godinu 

 

 Ivan Pralas zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Proračun općine Vrpolje za 

2010.godinu. 

 Ankica Zmaić: Sve što nije izvršeno u ovoj godini nastavlja se u 2010. godini; 

nogostupi, ambulanta, javna rasvjeta, sanacija stare škole, crkve i Domova. Podaci su bazirani 

na ovogodišnjim prihodima i rashodima 

 Dražen Maršić: Na prošlom Vijeću je bilo riječi o sportu, da li ima šanse da se 

poveća iznos za šport. 

 Ankica Zmaić: Može se negdje smanjiti npr. socijalu, druge udruge, studenti, rodilje 

itd. ili ne znam kome da bi mogli povećati šport. 

 Tomislav Šimundić: Ma trebamo biti sretni da dobijemo i toliko. 

 

 Nakon rasprave u kojoj je sudjelovala većina vijećnika jednoglasno je donesen 

slijedeći 

 



 

 

O D L U K U 

o usvajanju Proračuna 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Proračun za 2010. 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 2010. godinu 

 

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

donijeti Odluka o izvršenju Proračuna za 2010. 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 2010.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 

2010.g., i bit će objavljena u  «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 10. R a z l i č i t o. 

 Dražen Maršić: Šta se dogodilo da smo neki dan dobili pozive za sastanak sa 

Strizivojnom pa sastanak nije održan? 

 Ankica Zmaić: Sastanak je trebao biti ali nije održan jer Strizivojna nije mogla zbog 

kratkoće vremena. Kako su opravdali. Termini su im popunjeni. 

 Jelena Turčić: U mjesecu rujnu ove godine škola je dobila cca 2.000,00 kuna pa sam 

dobila zadatak da taj novac opravdam odnosno pojasnim za što je utrošen. Početkom školske 

godine organizirali smo za Dane kruha prodaju kolača koja je vrlo uspješno odrađena i od 

toga je prikupljeno 7.000,00 kuna. Nakon toga su izrađivani božićni ukrasi koji su se 

prodavali, te su organizirane karaoke. Ukupno prikupljeni iznos je 10.000,00 kuna u školi 

«Ivan Meštrović».  Novac od općine utrošen je za tacne za pakiranje kolača, zatim za 

kupovinu papira, traka itd za izradu božićnih ukrasa. Sav ovaj trud i prikupljeni novac 

organiziran je za djecu iz Ruande što je i uplaćeno na račun UNICEF-a. 

 Damir Funarić: Ispričavam dolazak na prošlim sjednicama jer nisam dolazio iz 

zdravstvenih razloga i ne mogu doći na svečanu sjednicu molim dopuštenje ako mogu 

podijeliti čestitke svoje stranke za božićne i novogodišnje blagdane. 

 Ankica Zmaić: U Perkovcima je Božićni koncert 27. 12. 2009. godine s početkom u 

18,30 sati  a predsjednica je pozvala i članove Vijeća pa dođite da se družimo, a evo neka 

Terezija kaže tko će sve nastupati. 

 Terezija Sočković: Nastupa KUD iz Sibinja, Petrijevaca, a Perkovci će nastupati sa 

Slavonijom i Bunjevkom. 

 Željko Vuković: Da li se može dobiti za zakup i komunalnu naknadu spisak uplata  

 Ankica Zmaić: Može se dobiti i evo sada moramo dostaviti spisak koji su platili 

zakup kako bi uveli u upisnike da bi mogli ostvariti poticaj, ali naši zakupnici to baš ne 

shvaćaju ozbiljno. 

 Dražen Maršić: U čijem je vlasništvu zemljište na kojem je Ambulanta. 

 Ankica Zmaić: Vlasništvo je Doma zdravlja i sada treba očistiti jednu garažu za hitnu 

za što se zadužuje Željko Lukačević. 

 Obzirom da nije bilo više pitanja predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 

20,30 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić        Ivan Pralas 


