
Z A P I S N I K 

 

 o radu 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane dana 19. veljače 2010. 

godine u prostorijama Općinske uprave s početkom rada u 19,00 sati 

 

 Sjednici nazočni: Ivan Pralas, Dražen Maršić, Joža Biščanić, Pero Pepić, Drago Marić, 

Željko Kucjenić, Jelena Turčić, Zlatka Hrastović, Martina Marić, Zdravko Karalić, Tomislav 

Šimundić, Željko Vuković, Terezija Sočković 

 

 Sjednici nisu nazočni: Damir Funarić, Terezija Bogdanović 

 

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

načelnice Općine Vrpolje, te predstavnik poduzeća «Runolist» d.o.o. Vrpolje gosp. Josip 

Abramović 

 

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ivan Pralas i nakon 

ustanovljenog kvoruma pozdravlja nazočne i predlaže slijedeći  

 

D N E V N I   R E D: 

 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 6. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,    

 2. Prijedlog Plana nabave Općine Vrpolje za 2010. godinu, 

 3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  

     Općini Vrpolje za 2010. godinu, 

 4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  

     Općine Vrpolje za 2010. godinu, 

 5. Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje 

     se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2010. godinu,  

 6. Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine 

     Vrpolje za 2010. godinu, 

 7. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

     području općine Vrpolje za 2010. godinu, 

 8. Prijedlog Odluke o blagajničkom maksimumu, 

 9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za rad 

     političkih stranaka u 2010. godini, 

 10. Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti na povećanje cijena za komunalne 

     djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, 

 11. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području općine                       

     Vrpolje, 

 12. R a z l i č i t o. 

 

 Nakon predloženog dnevnog reda načelnica Općine predložila je nadopunu dnevnog 

reda sa još 4. točke dnevnog reda te promjenu redoslijeda točaka s tim da 10. točka dnevnog 

reda bude druga obzirom da je prisutan sjednici predstavnik poduzeća «Runolist» kako bi 

pojasnio točku koja se odnosi na povećanje cijena komunalne djelatnosti : 

  

 11. Prijedlog Odluke o načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta kojim  

                  upravlja Općina ili je vlasnik, 



 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju tri člana za Upravu groblja Vrpolje –  

                  Strizivojna, 

 13. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone  

       «Vašarište», 

 14. Prijedlog Zaključka o financijskoj pomoći za bolesnog Mihaela Šunić iz     

       Vrpolja, 

 

 Nakon prijedloga načelnice Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo dnevni red sa 

dopunama i promjenom redoslijeda točaka kako je predloženo. 

 

TOČKA 1.  Usvajanje Zapisnika o radu 6. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

 Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 6. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 6. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 

 

 

 TOČKA 2.  Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti na povećanje cijena za  

  komunalne djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada 

 

 Ivan Pralas: U materijalima ste dobili prijedlog komunalnog poduzeća «Runolist» 

d.o.o. Vrpolje za usklađenje cijena usluge odvoza komunalnog otpada pa molim gosp. 

Abramovića da nam obrazloži navedeno. 

 Josip Abramović: Tvrtka «Runolist» postoji već 15 godina. Osnovom svih zbivanja u 

financijskom djelu poslovanja unatrag dugo proteklog vremena, tvrtka Runolist pokušava 

održati najnižu cijenu svojih usluga odvoza otpada. Nakon višestrukih razloga i izmjena 

cijena kako sam naveo u dopisu, prisiljen sam uskladiti našu cijenu  kako bi tvrtka ispravno 

poslovala i ispoštovala svoje obveze prema korisnicima i dobavljačima. Stoga Vas molim za 

razumijevanje jer smo uvijek spremni za suradnju, znači za povećanje cijene na iznos od 

40,00 kn mjesečno. 

 Ankica Zmaić: Ja bi se također uključila po ovoj točki. Natječaj je bio raspisan 2006. 

godine i ponuda je bila 30,00 kuna, a 2008. godine je traženo povećanje zbog cijene goriva i 

podignuto je na 35,00 kuna. U Oprisavcima tada nije bila podignuta cijena. Ja sam danas 

razgovarala sa gosp. Abramovićem i znam da je povećan  PDV ali je i vrijeme recesije. Prema 

Zakonu o komunalnom gospodarstvu ja sam mogla donijeti ovu Odluku sama, ali ja ne želim 

samo donijeti pa je to sada točka dnevnog reda. Poduzeće Beker u nekim općinama naplaćuje 

41,00 – 49,00 kuna, pa evo vi dajte svoje prijedloge kako bi mogli donijeti Odluku. 

 Ivan Pralas: Na OOHDZ-a je razgovarano i većina ljudi je da se ne dižu cijene, a 

prema Naputku Vlade stoji da se ne dižu cijene komunalnih usluga. 

 Joža Biščanić: Ja Vas sve pozdravljam i smatram da to nije veliko povećanje. Osobno 

sam za to da se poveća iznos za 5,00 kuna. 

 Dražen Maršić: Ja se slažem sa Jožom ja sam za povećanje također. 

 Josip Abramović: Kod zadnjeg povećanja isključivo je bilo zbog cijene goriva, ali u 

međuvremenu je cijena pala, ali nisu cijene prema dobavljačima pale. 

 Jelena Turčić: Pozdravljam sve nazočne, smatram da iznos od 5,00 kuna nije velik, 

ali nije niti popularan, i ja sam suzdržana, pa sam stava da se to možda malo odgodi. U 

Vrpolju ima dosta staračkih domaćinstava. 



 Terezija Sočković: Možda bi trebalo staračkim domaćinstvima umanjiti na neki manji 

iznos. 

 Josip Abramović: Jedino u našoj tvrtki domaćinstva sva ne moraju uzeti kantu dok bi 

po Zakonu trebali, pa predlažem da uzmu vreću. Također ne naplaćujemo obrtnicima veće 

iznose već je svima isto. 

 Pero Pepić: Možda bi bilo korektnije povećati obrtnicima nego nekim bakicama i 

djedovima koji imaju 1.000,00 kuna mirovine. 

 Josip Abramović: Već sam napomenuo da nikoga ne obvezujemo na uzimanje kante 

iako to Zakon kaže. 

 Ankica Zmaić: Zadnji puta odnosno 2008. godine kod povećanja iznosa, povećan je 

iznos i za PVC vreće i kontejnere, dok je sada predmet povećanja samo kod kanti od 120 lit. 

 Obzirom da po ovoj točki više nije bilo rasprave, Općinsko vijeće općine Vrpolje sa 1 

suzdržanim , 1 protiv i 11 glasova ZA donijelo slijedeću 

 

O D L U K U 

o prethodnoj suglasnosti za povećanje 

cijena za komunalnu djelatnost sakupljanja i odvoza  

komunalnog otpada 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje daje suglasnost za povećanje cijena za komunalnu 

djelatnost sakupljanja i odvoz komunalnog otpada na području općine Vrpolje koncesionaru 

«Runolist» d.o.o. za promet, komunalno gospodarstvo i pogrebne poslove iz Vrpolja, J.J. 

Štrosmajera 34 i to: 

 - za pražnjenje posuda za domaćinstvo za fizičke osobe i za pravne osobe i obrtnike 

povećanje cijene od 5,00 kuna za PVC posudu od 120 litara – kantu, što u konačnici iznosi 

povećanje sa 35,00 kuna mjesečno na iznos od 40,00 kuna mjesečno sa PDV-om. 

 

Članak 2. 

 Koncesionar «Runolist» d.o.o. Vrpolje tražio je povećanje cijene za komunalnu 

djelatnost sakupljanja i odvoz komunalnog otpada iz razloga povećanja ili povišenja PDV-a 

za 1% i povećanja ili povišenja cijene odlaganja otpada za 20%, te je Općinsko vijeće iz tih 

razloga dozvolilo povećanje cijene sakupljanja i odvoza komunalnog otpada. 

 

Članak 3. 

 Datum primjene nove cijene komunalne djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog 

otpada za PVC posudu od 120 litara je od 1. siječnja 2010. godine. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01. 2010. 

godine, te će se objaviti u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 3. Prijedlog Plana nabave Općine Vrpolje za 2010. godinu, 

 

 Ivan Pralas: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni prijedlog Plana nabave 

Općine Vrpolje za 2010. godinu. 

 Ankica Zmaić: Prema Zakonu općine su dužne donijeti svoj Plan nabave i sve što je 

veći iznos od 70.000,00 kuna mora ići na raspisivanje javne nabave pa je stoga to bitno i 

donijeti, a sve je usklađeno sa Proračunom koji smo usvojili. 



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

jednoglasno je donijelo slijedeći 

 

PLAN NABAVE 

OPĆINE VRPOLJE ZA 2010. GODINU 

 
Članak 1. 

 Ovim Planom nabave općine Vrpolje za 2010. godinu određuje se nabava roba, radova 

i usluga za koje su planirana sredstva u Proračunu općine Vrpolje za 2010. godinu i čija 

ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini veći ili jednak iznosu od 70.000,00 kuna. 

 

Članak 2. 

 Tijekom 2010. godine općine Vrpolje planira pristupiti nabavi slijedećih roba, radova i 

usluga kako slijedi: 

 

RED.BR. KONTO NAZIV PREDMETA NABAVE PLANIRANA SREDSTVA 

1. 3821 Sanacija sakralnih objekata 500.000,00 

2. 4212 Izgradnja Mrtvačnice u St.Perkovc. 200.000,00 

3. 4212 Izgradnja Ambulante u ST. Perkovc. 1.300.000,00 

4. 4213 Izgradnja nogostupa u Vrpolju 2.000.000,00 

5. 4214 Izgradnja kanalizacije 2.100.000,00 

6. 4214 Izgradnja vodovoda - cjevovoda 200.000,00 

7. 4214 Sportski i rekreacijski tereni 100.000,00 

8. 4214 Izgradnja javne rasvjete u St.Perkov. 700.000,00 

9. 4214 Dokumentacija i izgradnja Posl.zone 800.000,00 

10. 4512 Sanacija zgrade općine 600.000,00 

11. 4514 Izgradnja javne rasvjete u Vrpolju 150.000,00 

    

  UKUPNO: 8.650.000,00 

 

Članak 3. 

 Postupak nabave provodi se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i Uredbama 

o postupku nabave. 

 

Članak 4. 

 Ovaj Plan nabave za 2010. godinu primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine, a objavit 

će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

  u Općini Vrpolje za 2010. godinu 

 

 Ivan Pralas: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni prijedlog Programa gradnje i 

uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 2010. godinu. 

 Ankica Zmaić: Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu općine su dužne donijeti 

ovaj Program koji je usklađen sa našim Proračunom. 

 Dražen Maršić: Zanima me članak 7 na koju se to točno infrastrukturu odnosi. 

 Ankica Zmaić: Odnosi se na Poslovnu zonu na Vašarištu i planira se komunalna 

infrastruktura. 



 Dražen Maršić: Članak 10. sanacija zgrade iznos od 600.000,00 kn za što će se to 

točno utrošiti. 

 Ankica Zmaić: Utrošit će se za sanaciju zgrade Općine, već imamo troškovnik  

za sanaciju. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeći 

     P R O G R A M 

     gradnje objekata i uređaja komunalne 

        infrastrukture u Općini Vrpolje za 2010. godinu 

 

I  OPĆE ODREDBE 

      Članak 1. 

 Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 

te nabavka opreme na području općine Vrpolje za 2010. 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 2. 

a) Izgradnja nogostupa u Vrpolju  

Ukupno: 2.000.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kn osigurat će se iz :  

1.800.000,00 kuna iz Programa EIB II i 200.000,00 kn iz Općinskog proračuna 

 

b)   Izgradnja Kružnog toka u Vrpolju na Trgu dr. Franje Tuđmana 

Ukupno :  3.000,000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 2.800.000,00 kn iz sredstava 

Hrvatskih cesta i 200.000,00 iz sredstava Proračuna općine Vrpolje. 

 

III GRAĐENJE GROBLJA  

      Članak 3. 

 

a) Nastavak izgradnja Mrtvačnice na groblju u Starim Perkovcima   

Ukupno: 200.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 200.000,00 kn iz sredstava 

Proračuna Općine Vrpolje. 

 



 

IV JAVNA RASVJETA 

     Članak 4. 

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

Ukupno: 700.000,00 kuna   

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

200.000,00 kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 

gospodarstva, 100.000,00 kuna iz Županijskog proračuna , 280.000,00 kuna iz Fonda za 

zaštitu okoliša i 120.000,00 kuna iz Općinskog proračuna. 

 

 b) Nastavak izgradnje javne rasvjete na kandelaberima u naselju Vrpolje 

 Ukupno: 150.000,00 kn 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 150.000,00 kuna osigurat će se i to: 90.000,00 

kuna iz Općinskog proračuna i 60.000,00 iz Fonda za zaštitu okoliša 

 

V GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU 

 PITKOM VODOM 

 

     Članak 5. 

a) Izgradnja – produžetak vodovodne mreže u Starim Perkovcima, spajanje na 

cjevovod u Čajkovce. 

 

Ukupno: 200.000,00 kuna 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 

proračuna 

  

VI GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE 

 OTPADNIH VODA- KANALIZACIJA 

 

     Članak 6. 

- Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Vrpolje i izrada dokumentacije 

za Čajkovce i Stare Perkovce i izrada dokumentacije za prečistać 

 

Ukupno: 2.100.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 2.100.000,00 kn osigurat će se i 

to:600.000,00 iz Fonda za regionalni razvoj , 1.000.000,00 kuna iz Hrvatskih voda, 

400.000,00 kuna iz Županijskog proračuna i 100.000,00 kuna iz Proračuna općine Vrpolje 

 

 

VII      KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA PODUZETNIČKU ZONU –  

 POSLOVNU ZONU «VAŠARIŠTE» U VRPOLJU 

 

     Članak 7. 

 Izgradnja komunalne infrastrukture i izrada projektne dokumentacije za Poslovnu zonu 

«Vašarište» u naselju Vrpolje. 

 

Ukupno : 800.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 800.000,00 kuna i to : 500.000,00 

kn iz Ministarstva gospodarstva , 200.000,00 kn iz Županijskog proračuna i 100.000,00 kuna 

iz Općinskog proračuna. 



 

VIII   GRAĐENJE –UREĐENJE  I SANACIJA  OBJEKATA VJERSKIH  

         ZAJEDNICA                   

     Članak 8.  

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

Ukupno : 350.000,00 kn 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 350.000,00 kuna i to :250.000,00 

kn iz Ministarstva kulture, 50.000,00 kn iz Županijskog proračuna i 50.000,00 kuna iz 

Općinskog proračuna. 

 

b)   Rekonstrukcija – uređenje Crkve Svetog Matije Apostola u Čajkovcima 

Ukupno : 150.000,00 kn 

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

100.000,00 kn iz Vlade RH i 50.000,00 kn iz Općinskog proračuna. 

 

IX    IZGRADNJA OBJEKATA ZA ŠKOLSTVO I ZDRAVSTVO  
 

Članak 9. 

 a)   Izgradnja Ambulante – opće medicine u Starim Perkovcima sa pratećim 

sadržajima 

 Ukupno : 1.300.000,00 kn 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu od 1.300.000,00 osigurat će se i to : 

1.170.000,00 kn iz sredstava Programa EIB II i  130.000,00 kn iz Općinskog proračuna . 

 

 b) Izrada projektne dokumentacije za Dječji vrtić u Vrpolju 

 Ukupno: 70.000,00 kn 

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 70.000,00 kn osigurat će se iz Općinskog 

proračuna. 

 

X GRAĐENJE – UREĐENJE I REKONSTRUKCIJA ZGRADE OPĆINE 

 

Članak 10. 

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

     Vrpolju 

      Ukupno: 600.000,00 kuna 

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

280.000,00 kn iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, 240.000,00 kuna iz Fonda za 

zaštitu okoliša i 80.000,00 kn iz Općinskog proračuna. 

 

Članak 11. 

Ovaj Program primjenjuje se sa 1.01.2010. godine i biti će objavljen u « Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije» . 

 

TOČKA 5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  

      Općine Vrpolje za 2010. godinu 

 

 Ivan Pralas: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni prijedlog Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2010. godinu. 

 Ankica Zmaić: Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu općine su dužne donijeti 

ovaj Program koji je usklađen sa našim Proračunom. 



 Dražen Maršić: Dali postoji razlika u iznosima na računima za javnu rasvjetu 

obzirom da sada radi svako drugo rasvjetno mjesto? 

 Ankica Zmaić: Vidi se razlika računi su manji. 

 Jelena Turčić: Kakva je situacija oko naplate komunalne naknade? 

 Ankica Zmaić: Ima još uvijek nekih koji ne plaćaju, ali kod takvih ćemo ići na 

utuživanje. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeći 

P R O G R A M 

održavanja komunalne infrastrukture 

na području općine Vrpolje za 2010. godinu 

 

Članak 1. 

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2010. 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 2. 

 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 3. 

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

izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz 

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

 

      Članak 4. 

 U 2010. 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 30.000,00 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 30.000,00 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 25.000,00 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 80.000,00 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 60.000,00 kuna, a financirat će 

se iz sredstava komunalne naknade. 

 

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

općine Vrpolje – 30.000,00 kuna 

- troškovi električne energije za javnu rasvjetu – 260.000,00 kuna. 

 

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

od 290.000,00 kuna, a financirat će se iz komunalne naknade i sredstvima Proračuna. 

 

     Članak 5. 

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

od 515.000,00 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 6. 

Ovaj Program  primjenjuje se sa 1. siječnja 2010. godine i objavit će se u « Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije «. 

 

 

 

 



TOČKA 6. Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 

  koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2010. godinu 

 

 Ivan Pralas: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni prijedlog Programa javnih 

potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu  Općine 

Vrpolje za 2010. godinu. 

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

športu, Zakona o predškolskom odgoju potrebno je donijeti i ovaj Program koji je također 

usklađen sa našim Proračunom što znači da su svi iznosi prepisani, a na sastanku koji je bio sa 

športskim Udrugama dogovoreni su iznosi za šport.  

 Dražen Maršić: Mi se ništa nismo dogovorili, to ste vi odredili, samo molimo da 

ulaganja u infrastrukturu ne ulaze u ove iznose. 

 Ankica Zmaić: Ja nisam odredila ove iznose, Vi tražite 50.000,00 kuna, a ne možete i 

odrediti ih dobiti. Ja sam samo dala prijedlog za raspored 130.000,00 kuna, a vi ste trebali 

razmotriti. 

 Željko Lukačević: Nažalost načelnica nije bila na tom sastanku bila je spriječena, a 

prijedlog je bio načelnicin koji ste vi prihvatili, a sve je usklađeno sa Proračunom. 

 Jelena Turčić: Zanima me vezano za školu, u prošloj godini smo dobili određena 

sredstva, pa me zanima dali možemo dobiti i ove godine obzirom da za Dan škole 

pripremamo izdavanje časopisa i dali moramo dostaviti zamolbu za ta sredstva? 

 Ankica Zmaić: Treba donijeti pismenu zamolbu. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeći 

 

     P R O G R A M 

        javnih potreba u području društvenih djelatnosti 

 za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2010. godinu 

 

I  KULTURA 

 

      Članak 1. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2010. godinu za potrebe kulture 90.000,00 

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 55.000,00 kuna. 

 

 b) KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA na području općine Vrpolje 

  - KUD «Ivan Meštrović» Vrpolje 

  - KUD «Ravnica» Stari Perkovci 

 Sredstva su osigurana u iznosu 35.000,00 kuna 

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

aktivnostima ovih društava. 

 

II ŠPORT 

      Članak 2. 

 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2010. godinu za potrebe športa i 

rekreacije130.000,00 kuna kako slijedi: 

 



 a) RK Vrpolje    -  35.000,00 kuna 

 b) Teakwondo klub Vrpolje  -  12.000,00 kuna 

 c) NK  «Sloga» Vrpolje  -  22.000,00 kuna 

 d) NK «Mladost» Čajkovci  -  25.000,00 kuna 

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

 f) Ženski rukometni klub Vrpolje -    9.000,00 kuna 

   

 

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

aktivnostima. 

 

III PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ 

 

 

      Članak 3. 

a) Predškolski odgoj – mala škola 

 

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2010. 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 2010. 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  VJERSKE ZAJEDNICE 

      Članak 4. 

 Općina Vrpolje je izdvojila u Proračunu za 2010. godinu 5.000,00 kuna kako slijedi: 

 

a) Crkva Sv. Ane u Starim Perkovcima – Župni ured Donji Andrijevci – 5.000,00 kn 

 

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

korisnika. 

 

V          VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE VRPOLJE I DVD 

 

Članak 5. 

 Općina Vrpolje je izdvojila u Proračunu za 2010. godinu 70.000,00 kn za Vatrogasnu 

zajednicu općine Vrpolje (VZO) i DVD na području općine. 

 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 2010. 



godinu iznose 399.400,00 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. 

 Ovaj Program primjenjuje se sa 1.siječnja 2010. godine i objavit će se u « Službenom 

vjesniku Brodsko-posavska  županije». 

  

TOČKA  7. Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području 

  Općine Vrpolje za 2010. godinu 

 

 Ivan Pralas: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni prijedlog Programa socijalne 

skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Vrpolje za 2010. godinu. 

 Ankica Zmaić: I ovaj Program je također usklađen sa Proračunom i u materijalima 

dostavljen pa ukoliko netko ima upita neka postavi pitanje. 

 Jelena Turčić: Nevezano za program socijalne skrbi, htjela bi napomenuti da kod nas 

u školi ima djece koja nisu u mogućnosti platiti kuhinju, otprilike 15-tak djece pa predlažem i 

pitam dali postoji mogućnost za dogovor oko financiranja navedenog. 

 Tomislav Šimundić: Škola treba izvidjeti i druge mogućnosti oko toga,  a ne samo sa 

Općinom, ali svakako to podržavam. 

 Ankica Zmaić: Izvidjet ćemo mogućnost, ali bi trebalo saznati točno koliko je to 

djece i koja su to djeca. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeći 

 

P R O G R A M 

socijalne skrbi i zdravstvene zaštite 

na području Općine Vrpolje za 

2010. godinu 

 

Članak 1. 

 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 2. 

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

Vrpolje za 2010. godinu izdvojeno 279.000,00 kuna utvrđuju se slijedeći oblici pomoći. 

 

1. Pomoć samcima i obiteljima 

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

100.000,00 kuna za slijedeće namjene: 

 

 



a) 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 3.000,00 kuna. 

 

b) 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. 

Načelnica općine odlučuje o realizaciji pojedinačnih zahtjeva u iznosu do 15.000,00 kuna. 

 

c) 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 2.000,00 

kuna. 

 

d) 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 8.000,00 kuna. 

 

e) 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 3.000,00 kuna. 

 

f) 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 9.000,00 kuna.  

 

g) 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 60.000,00 kn. 

 

2. Pomoć invalidnim osobama 

Pomoć invalidnim osobama sa područja općine Vrpolje u Proračunu za 2010. godinu 

osigurano je 10.000,00 kuna za troškove liječenja i troškove rehabilitacije u ovlaštenim 

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

temeljem valjane dokumentacije. 

 

 



3. Pomoć studentima 

U Proračunu Općine Vrpolje za 2010. godinu osigurana su sredstva za pomoć 

studentima (studentska pomoć) u iznosu od 50.000,00 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. 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 40.000,00 kuna. 

 

5. Pomoć – 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 

iznosu 30.000,00 kuna za prvih šest mjeseci u 2010. godini. 

 

6. Pomoć najugroženijim umirovljenicima 

Pomoć najugroženijim umirovljenicima sa područja općine Vrpolje u Proračunu za 

2010. godinu osigurano je 10.000,00 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 1.000,00 kuna mjesečno i najmanje dva člana kućanstva s tim da drugi član nema 

prihoda. 

 

7. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija 
Financijska potpora za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu Općine 

Vrpolje za 2010. 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        20.000,00 kn 

 

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

(zamolbe). 

 

8. 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 15.000,00 

kuna. 

 

9. 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 3. 

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 4. 

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Načelnice općine Vrpolje. 

 

Članak 5. 

Ovaj Program primjenjuje se sa 1.siječnja 2010. godine i objavit će se u « Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije « . 

 

TOČKA 8. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 

  na području općine Vrpolje za 2010. godinu 

 

 Ivan Pralas: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Smjernica za 

organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Vrpolje za 2010. godinu. 

 Ankica Zmaić: Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju moramo donijeti Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrpolje za 2010. godinu 

pa ukoliko netko ima upita neka postavi pitanje. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeće 

S M J E R N I C E 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite 

i spašavanja na području općine Vrpolje u 2010. godini 

 

 Sukladno razvoju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa 

utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, sa ciljem 

zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara, te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih 

nositelja sustava zaštite i spašavanja (stožer zaštite i spašavanja, vatrogasne postrojbe i 

zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje 

se bave zaštitom i spašavanjem u okviru redovne djelatnosti) donose se ove Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava za zaštitu u 2010. godini, a koje se odnose na slijedeće subjekte. 

 

 1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

 Zbog ostvarivanja zakonom utvrđenih obveza vezano za upravljanje i usklađivanje 

aktivnosti operativnih snaga, ljudskih i materijalnih resursa, Zapovjedništvo će održavati 

redovite sastanke u prostorijama općine Vrpolje sa ciljem analize postojećeg stanja i 

donošenje potrebnih smjernica za poboljšanje stanja, razvoja vlastitih sposobnosti za 

djelovanje na sprječavanju i otklanjanju štetnih posljedica, katastrofa i većih nesreća. 

 Iskazivat će se mogućnost za osiguranje uvjeta za provođenje edukacije, zbrinjavanja i 

sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja 

sukladno Planu zaštite i spašavanja. 

 

 Stožer zaštite i spašavanja čine: 

 1. Željko Lukačević, zamjenik načelnika općine Vrpolje, načelnik 

 2. Jadranka Čorluka, djelatnica Područnog ureda za zaštitu i spašavanje, član 

 3. Nada Funarić, djelatnica Općinske uprave, član 

 4. Ivica Zmaić, predstavnik Policijske uprave, član 

 5. Joža Biščanić, predstavnik Vatrogasne zajednice, član 

 6. dr. Predrag Vučković, predstavnik Doma zdravlja, član 

 7. Josip Abramović, predstavnik Komunalnog poduzeća, član 

 8. Josip Ostrogonac, dr. vet. med. predstavnik Veterinarske službe, član 

 



 2. VATROGASTVO 

 

 Za Vatrogasnu zajednicu Općine odnosno dobrovoljna vatrogasna društva osigurana 

su financijska sredstva u Proračunu općine Vrpolje u skladu sa zakonskim odrednicama u 

iznosu od 70.000,00 kuna koja će istima služiti za nabavu sredstava i opreme prema njihovom 

planu i programu opremanja. Predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Vrpolje je Ivan 

Novoselović, a zapovjednik je Josip Čivić. Predsjednik DVD-a Vrpolje je Stjepan Abramović, 

a zapovjednik Josip Čivić. Predsjednik DVD-a Čajkovci je Ivan Novoselović, a zapovjednik 

je Tomislav Perčević. 

 Općina Vrpolje je osigurala i uspostavila ormarić s opremom za energetsko i 

elektroničko upravljanje sirenom tip VST 3003 koji ima svoju funkciju, te izradila Procjenu 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje općine Vrpolje.  

 U 2010. godini Općina Vrpolje će izraditi i Plan zaštite i spašavanja za što su 

osigurana sredstva u Proračunu u iznosu 30.000,00 kuna. 

 

 3. SKLONIŠTA 

 

 Na području općine Vrpolje nema skloništa osnovne ni dopunske zaštite, već su za 

sklanjanje ljudi predviđeni zakloni, a u slučaju neposredne opasnosti koristiti će se putovi 

evakuacije u skladu s Planom zaštite i spašavanja. 

 

 4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE  

 

 Od udruga koje su od interesa za zaštitu i spašavanje na području općine Vrpolje 

aktivne su i djeluju: 

 - Lovna jedinica «Jarebica» Vrpolje 

 - Lovna jedinica «Golub» Čajkovci 

 - Lovna jedinica «Srndać» Stari Perkovci 

 - Lovna udruga «Srna» Vrpolje-Čajkovci-St. Perkovci 

 - Športsko ribolovna udruga «Štuka» Vrpolje 

 - Športsko ribolovna udruga «Klen» Stari Perkovci 

 

 Navedene udruge broje preko 170 aktivnih članova koji svojim radom osiguravaju 

prohodnost šumskih putova i upoznati su sa stanjem okolnih vodotokova, te dobro poznaju 

lokalni teren i mogu biti vrlo važni čimbenici u sustavu zaštite i spašavanja. Njihov rad se 

također pomaže iz Proračuna općine Vrpolje. 

 Općina Vrpolje održava redovne kontakte i ima vrlo dobre odnose sa Crvenim križem 

iz Slavonskog Broda za koji se također izdvajaju sredstva iz Općinskog proračuna. 

 

 5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM  

     BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

 

 Na području općine Vrpolje nije registrirana niti jedna pravna osoba kojoj bi zaštita i 

spašavanje bili u okviru redovite djelatnosti. Nositelj koncesije za distribuciju zemnog plina je 

Brod-plin d.o.o. iz Slavonskog Broda. Distribuciju nad vodovodnom provode Đakovački 

vodovod d.o.o. iz Đakova i Vodovod d.o.o. iz Slavonskog Broda. Koncesionar za odvoz 

otpada i ukop pokojnika je Runolist d.o.o. iz Vrpolja. Na području općine Vrpolje djeluju 

Ambulante opće medicine u vlasništvu dr. Predraga Vučkovića i dr. Marije Tečer. Djeluje i 

Veterinarska ambulanta Vrpolje u vlasništvu dr. Josipa Ostrogonca. Svi navedeni obnašaju 



svoju dužnost u okviru redovitog obavljanja radnih zadaća, a između ostalog rade i na 

prevenciji u smislu zaštite ljudi, okoliša i materijalnih dobara. 

 

TOČKA  9. Prijedlog Odluke o blagajničkom maksimumu 

 

 Ivan Pralas: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluka o 

blagajničkom maksimumu. 

 Ankica Zmaić: Kao i svake godine ova Odluka je na Dnevnom redu sjednice 

Općinskog vijeća tako i ove, a potreba njezina donošenja je za slučaj da nam je potrebna 

gotovina međutim mi ovu Odluku ne koristimo, ali je moramo imati donesenu. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeću 

     O D L U K U 

          o visini blagajničkog maksimuma 

 

       Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se visina blagajničkog maksimuma u 2010. godini u iznosu 

od 5.000,00 kn. 

 

 Sredstva blagajničkog maksimuma koristit će se za gotovinsko plaćanje 

(reprezentacija, potrošni materijal, razne pomoći i sl.) 

 

       Članak 2. 

 Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA  10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za 

  rad političkih stranaka u 2010. godini 

  

 Ivan Pralas: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za rad političkih stranaka u 2010. godini . 

 Ankica Zmaić: Prema Zakonu o financiranju političkih stranaka u Proračunu je 

odobreno 20.000,00 kuna i prema Zakonu tako i raspoređeno. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeću 

O D L U K U 

o raspoređivanju financijskih sredstava 

predviđenih za rad  političkih stranaka u 2010. godini 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje osiguralo je u Proračunu općine Vrpolje za 2010. 

godinu financijska sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna za rad političkih stranaka, te ih ovom 

Odlukom raspoređuje. 

 

Članak 2. 

 Pravo na financiranje iz sredstava Općinskog proračuna imaju političke stranke koje 

imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću općine Vrpolje. 

 

Članak 3. 



 Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos 

sredstava za svakog vijećnika Općinskog vijeća tako da pojedinoj stranci pripadaju sredstva 

razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

 

Članak 4. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje ima 15 vijećnika, tako da za svakog vijećnika pripada 

iznos od 1.333,33 kune. 

 

Članak 5. 

 Političke stranke u Općinskom vijeću imaju slijedeći broj vijećnika: 

 1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ – 9 vijećnika 

 2. Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje – HDSSB – 2 vijećnika 

 3. Socijaldemokratska partija – SDP – 1 vijećnik 

 4. Hrvatska stranka prava – HSP – 1 vijećnik 

 5. Hrvatska seljačka stranka – HSS – 1 vijećnik 

 6. Hrvatska socijalno liberalna stranka – HSLS – 1 vijećnik 

 

Članak 6. 

 Raspored financijskih sredstava prema političkim strankama temeljem broju njezinih 

vijećnika je: 

 

 1. HDZ   9 x 1.333,33 kn = 12.000,00 kuna 

 2. HDSSB 2 x 1.333,33 kn =   2.666,68 kuna 

 3. SDP  1 x 1.333,33 kn =   1.333,33 kuna 

 4. HSP  1 x 1.333,33 kn =   1.333,33 kuna 

 5. HSS  1 x 1.333,33 kn =   1.333,33 kuna 

 6. HSLS 1 x 1.333,33 kn =   1.333,33 kuna 

 

Članak 7. 

 Iznose iz članka 6. ove Odluke političke stranke mogu realizirati putem žiro računa ili 

drugim oblikom (reprezentacija, usluge i dr.) kroz knjiženje i zaduženje konta za pojedinu 

političku stranku. 

 

Članak 8. 

 Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine, a objavit će se u «Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 11. Prijedlog Odluke o načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta kojim  

                        upravlja Općina ili je vlasnik 

 

 Ivan Pralas: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o načinu 

plaćanja naknade za korištenje zemljišta kojim upravlja Općina ili je vlasnik. 

 Ankica Zmaić: Mi do sada nismo imali ovakvu Odluku, neke Općine su to uvele, pa 

evo ja predlažem da i mi to sada uvedeni i naplatimo. Moj prijedlog je da to bude 5,00 kuna 

po m2. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeću 

O D L U K U 

o načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta 

kojim upravlja Općina Vrpolje ili je vlasnik 



 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom uvodi se plaćanje naknade za korištenje zemljišta kojim upravlja 

Općina ili je vlasnik, a pri izvođenju radova za polaganje elektroenergetskih kablova, 

telefonskih kablova, vodovodne mreže, plinske mreže, vodoodvodne mreže, naftovoda, 

plinovoda ili slično, a nije od neposrednog (značajnog) interesa za općinu Vrpolje. 

 

Članak 2. 

 Visina naknade iz članka 1. utvrđuje se u iznosu 5,00 kn po metru dužnom. 

 

Članak 3. 

 Prije izvođenja radova iz članka 1. sačinit će se ugovor o plaćanju naknade između 

Općine Vrpolje i izvoditelja radova. 

 

Članak 4. 

 S radovima se ne može započeti prije potpisa Ugovora i plaćanja naknade. 

 

Članak 5. 

 Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju tri člana za Upravu groblja Vrpolje –  

                   Strizivojna 

 

 Ivan Pralas: Mi smo trebali imati u srijedu sastanak sa predstavnicima općine 

Strizivojna ali predstavnici Strizivojne se nisu pojavili po drugi put. 

 Ankica Zmaić: U prošloj godini je ovaj sastanak pokušavan sazvati ali odgovor 

Općine Strizivojna je bio zbog kratkoće vremena nisu u mogućnosti doći, sada je sastanak 

prije 8 dana sazvan, ali evo opet ništa – ispričali su se. Stoga ja predlažem da ih se razriješi 

dužnosti i izaberu tri nova člana. Predloženo je na sastanku da to bude: Željko Vuković, 

Željko Lukačević i Tomislav Šimundić. To trebaju biti osobe koje će se suprotstaviti, a ne 

samo šutiti i  klimati glavom. Do sada su oni ti koji stalno ubiru prihode u koje mi uopće 

nemamo uvida koliki su. Ja sam dosada bila inicijator za te sastanke, međutim tom 

administrativnom neredu treba stati na kraj. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeće 

  

R J E Š E N J E 

o imenovanju tri člana za  

Upravu groblja «Kraljevo»  

u ime Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 U Upravu groblja «Kraljevo» u ime Općine Vrpolje imenuju se tri člana kako slijedi: 

 

 1. Željko Vuković 

 2. Tomislav Šimundić, ing.stroj. 

 3. Željko Lukačević 

 

 



Članak 2. 

 Imenovani članovi u ime Općine Vrpolje će sa ostalim članovima zajedničke Uprave 

groblja «Kraljevo» koje imenuje Općinsko vijeće općine Strizivojna (3) člana i predstavnikom 

trgovačkog društva «Runolist» d.o.o. Vrpolje kojoj je povjereno upravljanje komunalne 

djelatnosti održavanja zajedničkog groblja « Kraljevo» obavljati poslove i zadaće prema 

Zakonu o grobljima i svim pravilnicima vezanim uz Zakon o grobljima, te Zakonu o 

komunalnom gospodarstvu. 

 

Članak 3. 

 Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju dva člana za 

Upravu groblja Vrpolje-Strizivojna («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 3/06.). 

 

Članak 4. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 13. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone  

        «Vašarište» 

 

 Ivan Pralas: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o izradi 

Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone «Vašarište» 

 Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog 

plana uređenja Poslovne zone «Vašarište» koji općina Vrpolje ima potrebu donijeti, što znači 

treba napraviti detaljni urbanistički plan pa predlažemo da ju donesemo kako bi odmah 

krenuli sa prikupljanjem podataka sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeću 
O D L U K U 

o izradi Urbanističkog plana uređenja Proizvodno-poslovne zone «Vašarište» 

u Vrpolju (u daljnjem tekstu: Plan) 

 

I OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Proizvodno-poslovne zone «Vašarište» 

u Vrpolju Općine Vrpolje (u daljnjem tekstu: Plan) 

 

II PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANOVA 

 
Članak 2. 

Izrada ovog plana temelji se na odredbama članaka 78-102 Zakona o prostornom uređenju i 

gradnji („Narodne novine“ ,br76/07, 38/09). 

 

II RAZLOZI POKRETANJA PLANA     

Članak 3. 

Osiguranje uvjeta za izgradnju proizvodno-poslovne zone proizvodne i zanatske namjene 

određene PPUO Vrpolje. 

 



III OBUHVAT PROSTORNOG PLANA  

 

Članak 4. 

Obuhvat Plana je definiran PPUO Vrpolje. 

 

IV OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA 

 
Članak 5. 

Radi se o neuređenom i neizgrađenom građevinskom zemljištu istočno od državne ceste i 

željezničke pruge  predviđenim za izgradnju sadržaja proizvodno poslovne i proizvodno-

zanatske namjene. 

 

IV CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA  PLANA 

 

Članak 6. 
Ciljevi i programska polazišta plana proizašla su iz članka 5 kao i potrebe za omogućavanjem 

omogućavanje ishođenja dozvola i akata gradnje gospodarskih sadržaja u Proizvodno-poslovnoj zoni 

«Vašarište» 

u Vrpolju. 

 
VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA 

 
Članak 7. 

Za izradu Plana pored važećeg Plana potrebno je koristiti postojeću  prostorno plansku 

dokumentaciju . 

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

 
Članak 8. 

Stručno rješenje (izrada elaborata Plana) izradit će stručni izrađivač Plana i nije predviđena 

dodatna izrada stručnih podloga. 

 

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH 

GEODETSKIH PODLOGA 

 

Članak 9. 

Za određivanje korigiranih  granica građevinskog područja koristit će se digitalno- katastarski 

plan u mjerilu   Mj   1: 2000. 

 

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA 

 
Članak 10. 

Sudionici u izradi Plana su slijedeća tijela i osobe s javnim ovlastima: 

1) HŽ 

2) Hrvatske ceste-Ispostava Slavonski Brod, I.G. Kovačića 58. Slav. Brod, 

3) Županijska uprava za ceste,I.G. Kovačića 58. Slav. Brod, 

4) MUP, PU Brodsko-posavska,I. Mažuranića9, Slavonski Brod, 

5) Državna uprava za zaštitu i spašavanje ,Područni ured Slavonski Brod, P. Krešimira IV 1,III 

kat, 



6) Hrvatska vodoprivreda, Slav. Brod, Vodnogospodarski odjel,  

7) Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb, 

8) HEP Operator prijenosnog sustava ,Prijenosno područje Osijek, Šetalište kardinala F. Šepera 

1A, 31 000 Osijek, 

9) HEP D.P: „Elektra“ Slav. Brod,Pogon Nova Gradiška,Gajeva 12,35 400 Nova Gradiška 

10) Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, P. 

Krešimira IV br 1,35 000 Slavonski Brod, 

11) Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno planiranje, P. Krešimira 

IV br 1,35 000 Slavonski Brod 

12) Brodsko-posavska županija, Zavod za prostorno uređenje, Trg pobjede bb, 35 000   Slavonski 

Brod 

 

X. ROK ZA IZRADU PLANA,ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU 

ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA  

 
Članak 11. 

Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade Urbanističkog plana uređenja Proizvodno-

poslovne zone «Vašarište» u Vrpolju po fazama kako slijedi: 

o Dostava prethodnih zahtjeva (podaci,planske smjernice i propisani dokumenti)za izradu 

Plana : najviše 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva 

o Izrada Nacrta prijedloga Plana s provedbom prethodne rasprave: 90 dana od dostave 

prethodnih zahtjeva 

o Izvješće o prethodnoj raspravi i dostava Nacrta prijedloga Plana : 20 dana od završetka 

prethodne rasprave ili usuglašavanja rješenja na primjedbe i prijedloge 

o Javna rasprava s javnim uvidom:u trajanju 30 dana 

o Izrada Izvješća o javnoj raspravi s Nacrtom Konačnog prijedloga Plana: 45 dana od 

završetka javne rasprave 

o Davanje suglasnosti i mišljenja nadležnih tijela iz čl 10 na nacrt konačnog prijedloga Plana. 

30 dana od dostave Nacrta prijedloga Plana 

o Izrada Konačnog prijedloga Plana: 15 dana od utvrđivanja istog od strane Načelnika Općine 

 

XII. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJE ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE 

ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU,ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I 

DONOŠENJA PLANA, ISTODOBNOST IZRADE PLANA 

 

Članak 12. 

Unutar obuhvata Plana za vrijeme trajanja izmjena i dopuna nema zabrane izdavanja akata 

kojima se odobravaju zahvati u prostoru,odnosno građenje. 

 

XIII. IZVORI FINANCIRANJA PLANA 

 

Članak 13. 

Izrada Plana financira se iz sredstava Općinskog proračuna. 

 

 

 



XII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 
Članak 14. 

Provođenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrpolje -

nositelju izrade Plana. 

Nositelj izrade Plana ovu Odluku dostavlja tijelima iz članka 10 uz poziv s dostavom zahtjeva 

(podaci,planske smjernice i dr. dokumenti)bitni za izradu Plana s rokom dostave propisane u 

članku 11. ove Odluke. 

Nositelj izrade Plana ovu Odluku dostavlja:. Ministarstvu zaštite okoliša,prostornog uređenja i 

graditeljstva .,Upravi za inspekcijske poslove ,PJ u Slav. Brodu za Brodsko-posavsku 

županiju,     35 000 Slav. Brod, Trg pobjede b.b. 

 

Članak 15. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“. 

 

TOČKA  14. Prijedlog Zaključka o financijskoj pomoći za bolesnog Mihaela  

  Šunić iz Vrpolja 

 

 Ivan Pralas: Vi svi znate da je od našeg bivšeg predsjednika Šunića unuk bolestan, i 

to će biti dugoročno liječenje pa će biti potrebna i velika sredstva. Smatram da bi i mi trebali 

sa određenim sredstvima pomoći. Dijete je 4 godine pa Vas molim za Vaše prijedloge. 

 Ankica Zmaić: Ja sam ovo mogla sama donijeti odluku, međutim ipak predlažem 

Vama da predložite iznos, a moj prijedlog bi bio 5.000,00 kuna. 

 Tomislav Šimundić: Podržavam ovaj prijedlog od 5.000,00 kuna 

 Željko Vuković: Trebati će novca puno više nego što mislimo. 

 Dražen Maršić: Smatram da smo u pojedinim situacijama zakazali i trebalo bi za 

svakoga tako prikupljati ali odnosi se na mještane Vrpolja. 

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

jednoglasno je donijelo slijedeći 

Z A K L J U Č A K 

o financijskoj pomoći 

za bolesnog Mihaela Šunića iz Vrpolja 

 

Članak 1. 

 Temeljem javnog pisma dostavljenog Općini Vrpolje od strane mještana Vrpolja, a 

vezano za financijsku pomoć za bolesnog Mihaela Šunića iz Vrpolja koji boluje od akutne 

limfoidne leukemije, Općinsko vijeće Općine Vrpolje odobrilo je financijsku pomoć u iznosu 

5.000,00 kuna. 

 

Članak 2. 

 

 Zadužuje se Načelnica Općine Vrpolje za realizaciju navedenog Zaključka. 

 

Članak 3. 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 



TOČKA 15. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području općine                       

      Vrpolje 

 

 Ivan Pralas je dao riječ Ankici Zmaić da informira nazočne o provedenim i 

planiranim aktivnostima u Općini Vrpolje. 

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

na području općine Vrpolje kako slijedi: 

 - kanalizacija – nastavak izgradnje 

 - zacjevljenje kanala - rješavanje 

 - IDT OSIJEK – dokumentacija za prečistać 

 - pitanje vodovoda odnosno spajanja perkovačkog i čajkovačkog, sada je novi    

   direktor pa se nadam da će imati više sluha za rješavanje našeg problema 

 - prikupljamo podatke za objavu javne nabave za izradu javne rasvjete u Starim 

          Perkovcima 

 - izlistana su Rješenja komunalne naknade i za koji dan će krenuti podjela istih 

 - predali smo idejno rješenje za vrtić za lokacijsku dozvolu 

 - predali smo rješenje za staru školu za lokacijsku dozvolu 

 - Potpisala sam Ugovor sa Ministarstvom kulture za sanaciju crkve u Vrpolju u iznosu  

    200.000,00 kuna 

 - Potrebno je novo Rješenje o novoj Upravi groblja uskladiti sa Zakonom 

 - Podjela paketa Crvenog križa – podijeljeno je 20 paketa 

 - Sastanak Udruge Općina – postala sam član Uprave Udruge općina 

 

 Željko Vuković: Da li je netko pokupio maltarinu za Valentinovo. 

 Dražen Maršić:  Prikupila je NK «Sloga» u iznosu 1.040,00 kuna 

 Željko Vuković: Hitna pomoć da li će biti u stalnom vremenu? Nadalje predlažem da 

se promijene biračka mjesta u Vrpolju te da se vrati na staro po ulicama. 

 Ankica Zmaić: Za hitnu se još ništa ne zna, a za biračka mjesto ćemo izviditi 

mogućnost promjene. 

 

TOČKA 16.  R a z l i č i t o. 

 

 Dražen Maršić: Što će biti sa cestama koje je izvođać radova kanalizacije ostavio 

izrovano, tj. da li je u ugovoru dogovoreno da je njihova obveza sve što su prerovali da to i 

poprave. 

 Ankica Zmaić: Dogovoreno je da će sve popraviti. 

 Dražen Maršić: Kod nogometnog igrališta NK «Sloga» su zatrpali kanal samo sa 

zemljom i nema kuda otići voda – teren je poplavio. 

 Željko Lukačević: Trebalo je danas riješiti ali nisu dolazili. 

 Zlatka Hrastović: Kod Šimičić Igora kuće staza je maknuta treba to riješiti jer djeca 

idu cestom. 

 Obzirom da pod točkom različito više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik 

Općinskog vijeća zaključio je sjednicu u 21, 15 sati. 

 

Zapisničar:      Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić       Ivan Pralas 

  


