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OPĆINA VRPOLJE

Članak 1.

35.
Na temelju članka 16., 34. i 39. Zakona o
proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i
15/15) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13.,
14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na
svojoj 36. sjednici održanoj 30. lipnja 2020. godine
donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa
općine Vrpolje za razdoblje
od 2020. – 2022. godine

Plan razvojnih programa općine Vrpolje za
razdoblje 2020. - 2022. godine ( „Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 31/19.) mijenja se i
glasi:
Članak 2.
Ovim Planom razvojnih programa općine
Vrpolje za razdoblje 2020. – 2022. godine utvrđuju
se ciljevi i prioriteti razvoja općine Vrpolje
povezanih s programskom i organizacijskom
klasifikacijom Proračuna općine Vrpolje kako
slijedi:

65, 66

71,72
73

78,79,80,81,82,83,84

2.

II
1.
2.

3.

88, 89, 90

91

93

94

95

1.

2.

3.

4.

5.

III

64

POZICIJA

1.

I

Red.br.

45113

42131

42131

42131

4213

45112

4212
42122

38212

3821

KONTO
RAČUN

IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
KAPITALNA ULAGANJA
Izgradnja pješačkih staza i
parkirališta
Izgradnja – rekonstrukcija
nerazvrstane ceste – Ulica Pave
Šrajera
Projekti – rekonstrukcija i
izgradnja nerazvrstane ceste –
Ulica Gaj
Izgradnja – rekonstrukcija
nerazvrstane ceste – Hercegovačka
ulica Stari Perkovci
Dodatna ulaganja na nerazvrstanoj
cesti Grobljanska ulica - Čajkovci

Kapitalne donacije neprofitnim
org.
Kap.donacije – vatrogasni i lovački
domovi i ostali objekti i oprema
Kap.donacije – uređenje crkve
UKUPNO:
POSLOVNI OBJEKTI
Izgradnja eko-etno kuće
Dom za starije i nemoćne –
starački dom
Dodatna ulaganja na poslovnim
objektima (stara škola, zgrada
općine, mrtvačnice i sportski
objekti)
UKUPNO:

OPIS ULAGANJA

20.000,00

134.000,00

25.000,00

400.000,00

650.000,00

8.750.000,00

1.800.000,00

6.500.000,00
450.000,00

200.000,00
330.000,00

130.000,00

2020.

9.054.000,00

250.000,00

2021.

8.912.000,00

250.000,00

2022.
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98
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125

138

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

121,122

5.

37
38
39
40

41

1.
2.
3.
4.

5.

V

113
116
117
118,120

1.
2.
3.
4.

IV

123

6.

4262

4221
4222
4223
4227

4214

4214
42637
4214
4214

42147

42141
42141
42147
42147

42139

42139

42131

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste
– Ulica Mantek u Čajkovcima
Izgradnja pješačke staze na groblju
u Čajkovcima
Izgradnja pješačke staze na groblju
u Starim Perkovcima
Izgradnja vodovoda
Odvodnja – kanalizacija – projekti
Izgradnja javne rasvjete Čajkovci
Izgradnja javne rasvjete na groblju
u Čajkovcima
Izgradnja javne rasvjete na groblju
u Starim Perkovcima
UKUPNO:
OSTALA KAPITALNA
ULAGANJA
Poslovna zona Vrpolje
Prostorni plan - izmjene
Projekti za reciklažno dvorište
Uređenje trgova i javnih površina –
centra
Projekti i izgradnja šetnice na
Ciglani
UKUPNO:
KAPITALNA ULAGANJAOPREMA
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Uređaji, strojevi i oprema za ostale
namjene
Ulaganje u računalne programe
UKUPNO:
UKUPNO : I, II, III, IV i V

30.000,00
153.000,00
13.364.600,00

40.000,00
3.000,00
30.000,00
50.000,00

938.000,00

400.000,00

100.000,00
43.000,00
70.000,00
325.000,00

3.193.600,00

170.000,00

100.000,00
12.600,00
800.000,00
155.000,00

300.000,00

230.000,00

197.000,00

120.000,00
11.223.000,00

5.840.000,00

3.959.000,00

120.000,00
18.540.000,00

5.330.000,00

3.928.000,00
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Članak 3.

Za realizaciju kapitalnih projekata iz članka 2.
ovog Plana planiraju se u 2020.godine sljedeći izvori
financiranja:
I
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
– 330.000,00 kn: Općinski i Državni proračun
II

Poslovni objekti – 8.750.000,00 kuna : Državni
proračun, Općinski proračun i prihodi iz EU
fondova
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36.

Na temelju članka 67., 68. i 69. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br.
68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 31. Statuta općine
Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na svojoj 36. sjednici održanoj
30. lipnja 2020. godine, donijelo je
ODLUKU

III Komunalna infrastruktura – 3.193.600,00 kn:
Državni proračun i Općinski proračun
IV Ostala kapitalna ulaganja – 938.000,00 kn:
Općinski proračun i Državni proračun
V

Kapitalna ulaganja u opremu – 153.000,00 kn
Općinski proračun

o izmjeni i dopuni Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Vrpolje za 2020. godinu
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Članak 4.
Ova Odluka o izmjeni i dopuni Plana razvojnih
programa općine Vrpolje za razdoblje 2020. – 2022.
godine sastavni je dio Proračuna općine Vrpolje za
2020. godinu, primjenjuje se od 01. siječnja 2020.
godine i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Vrpolje za 2020.godinu
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
31/19) mijenja se i glasi:
Članak 2.
Ovim Programom određuje se izgradnja
komunalne infrastrukture na području općine
Vrpolje za 2020. godinu, a odnosi se na:
-

Klasa: 021-05/20-01/06
Urbroj: 2178/11-01-20-3
Vrpolje, 30. lipanj 2020.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

-

nerazvrstane ceste
javne površine na kojima nije dopušten
promet motornih vozila
javnu rasvjetu
groblja
vodoopskrbni sustav
odvodnju i pročišćavanje voda

Ovim Programom određuje se opis poslova s
procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja i
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa, s naznakom izvora
financiranja.
II GRAĐENJE NERAZVRSTANIH
CESTA
Članak 3.
a)

Izrada projektne dokumentacije i izgradnja
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b)

c)

d)

e)

nerazvrstane ceste u Vrpolju – Ulica Pave
Šrajera
Ukupno: 400.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu
400.000,00 kuna osigurat će se iz i to:
400.000,00 kuna iz Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova EU.
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju
nerazvrstane ceste u Vrpolju – Ulica Gaj
Ukupno: 25.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu
25.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog
proračuna (prihod od zakupa i korištenja
državnog poljoprivrednog zemljišta).
Izgradnja – rekonstrukcija nerazvrstane ceste
u Starim Perkovcima – Hercegovačka ulica
Ukupno: 134.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu
134.000,00 kuna osigurati će se iz Općinskog
proračuna (prihodi od zakupa i korištenja
državnog poljoprivrednog zemljišta i
komunalne naknade)
Revizija projektne dokumentacije za
rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstane ceste u
Čajkovcima – Grobljanska ulica
Ukupno: 20.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu
20.000,00 kuna osigurati će se iz Općinskog
proračuna (prihodi od fiskalnog izravnanja).
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – Ulica
Mantek Čajkovci
Ukupno: 197.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
197.000,00 kuna osigurati će se iz Općinskog
proračuna (komunalni doprinos, komunalna
naknada, prihodi od zakupa i korištenja
državnog poljoprivrednog zemljišta)

b)

c)

d)

e)

Članak 5.
a)

Članak 4.
Izgradnja pješačkih staza u Starim
Perkovcima – Ulica Kolodvorska – dio desne
strane i Ulica S. Radića – dio desne strane
Ukupno: 650.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
650.000,00 kuna osigurat će se i to:
100.000,00 kuna iz Županijskog proračuna i
550.000,00 kuna iz Općinskog proračuna
(naknada za legalizaciju, prihodi od zakupa i
korištenja državnog poljoprivrednog
zemljišta, prihodi od poreza i prihodi od
fiskalnog izravnanja iz državnog proračuna)

Izgradnja pješačke staze na groblju u
Čajkovcima
Ukupno: 230.000,00 kuna
Potrebno financijska sredstva u iznosu od
230.000,00 kuna osigurati će se iz Općinskog
proračuna (prihodi od poreza i prihodi od
fiskalnog izravnanja)
Izgradnja pješačke staze na groblju Stari
Perkovci
Ukupno: 300.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
300.000,00 kuna osigurati će se iz Općinskog
proračuna (prihodi od poreza i prihodi od
fiskalnog izravnanja)
Uređenje trga, centra i javnih površina u
Vrpolju
Ukupno: 325.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
325.000,00 kuna osigurat će se i to:
200.000,00 kuna iz Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja i 100.000,00 kuna iz
Županijskog proračuna.
Projektna dokumentacija i uređenje šetnice na
Ciglani u Vrpolju
Ukupno: 400.00,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu
400.000,00 kuna osigurati će se iz prihoda od
korištenja javnih površina, komunalnog
doprinosa, poreza na dohodak i prihoda od
fiskalnog izravnanja.

IV JAVNA RASVJETA

III GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

a)

Broj: 22

b)

c)

Revidiranje projektne dokumentacije i
troškovnika i izgradnja dijela javne rasvjete u
Čajkovcima
Ukupno: 800.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu
800.000,00 kuna osigurati će se iz Općinskog
proračuna (prihodi od poreza i prihodi od
fiskalnog izravnanja)
Izgradnja javne rasvjete na groblju u
Čajkovcima
Ukupno: 155.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
155.000,00 kuna osigurati će se iz Općinskog
proračuna (komunalna naknada, komunalni
doprinos, prihodi od poreza)
Izgradnja javne rasvjete na groblju u Starim
Perkovcima
Ukupno: 170.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu od

Broj: 22
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170.000,00 kuna osigurati će se iz Općinskog
proračuna (komunalna naknada, komunalni
doprinos, prihodi od poreza).
V

a)

b)

Uređenje i izgradnja vodovodne mreže na
groblju u Starim Perkovcima
Ukupno: 33.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu
33.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog
proračuna (prihod od grobnog mjesta,
komunalnog doprinosa i komunalne naknade).
Uređenje i izgradnja vodovodne mreže na
groblju u Čajkovcima
Ukupno: 37.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu
37.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog
proračuna (prihodi od poreza, prihodi od
grobnog mjesta i prihodi od komunalne
naknade).

VI OPSKRBA PITKOM VODOM –
GRAĐENJE VODOVODNOG SUSTAVA
Članak 7.
a)

b)

VII GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA
ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA – KANALIZACIJA I
VODOODVODNJA
Članak 8.

GRAĐENJE GROBLJA
Članak 6.

Produženje vodovodne mreže u Starim
Perkovcima
Ukupno: 50.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu
50.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog
proračuna (prihodi od vodnog doprinosa,
koncesije i korištenja državnog
poljoprivrednog zemljišta).
Završetak Izgradnje regionalnog vodovoda –
cjevovod kroz k.o. Vrpolje
Ukupno: 50.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu
50.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog
proračuna (prihodi od korištenja državnog
poljoprivrednog zemljišta i vodnog
doprinosa).
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a)

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju
objekata, uređaja i infrastrukture – Projekt
Brod 3
Ukupno: 12.600,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu
12.600,00 kuna osigurat će se iz Općinskog
proračuna (prihodi od zakupa i korištenja
državnog poljoprivrednog zemljišta).
Članak 9.

Financijska sredstva za izvršenje navedenih
projekata u člancima 3., 4., 5.,6., 7. i 8. ovog
Programa predviđena su u iznosu od 3.988.600,00
kuna.
Članak 10.
Sredstva iz točke II., III., IV. ,V., VI. i VII.
ovog Programa raspoređuju se i troše za pojedine
namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
primjenjuje se sa 1.01.2020. godine te će biti
objavljena u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije» .
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/20-01/06
Urbroj : 2178/11-01-20-4
Vrpolje, 30. lipanj 2020.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić, v.r.
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II. CIVILNA ZAŠTITA

37.

1.
Na temelju članka 110. i 111. Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19.), članka
16., 70. i 72. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ br. 82/15., 118/18. i 31/20.) i
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13., 14/14. i
1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 36.
sjednici održanoj 30. lipnja 2020.godine donijelo je

2.

Tekuće donacije HGSS – stanici Slavonski
Brod – ukupno 5.000,00 kuna
Tekuće i kapitalne donacije – stožer civilne
zaštite – ukupno 46.000,00 kuna za redovito
tekuće ažuriranje priloga i podataka iz
sadržaja dokumenata, elaborati, oprema i
drugo.
UKUPNO: 51.000,00 kuna

ODLUKU

Članak 3.

o izmjeni i dopuni Programa financiranja
vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne
zaštite iz Proračuna općine Vrpolje
za 2020. godinu

Ukupna potrebna sredstva za realizaciju
Programa financiranja vatrogastva i zaštite od
požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna općine
Vrpolje za 2020.godinu iznose 351.000,00 kuna, a
raspoređuju se u skladu s dinamikom ostvarenja
prihoda.

Članak 1.
Program financiranja vatrogastva i zaštite od
požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna općine
Vrpolje za 2020. godinu („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 31/19) mijenja se i
glasi:

Članak 4.
Provođenje ovog Programa u nadležnosti je
općinske načelnice, a primjenjivati će se u skladu sa
Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i drugim
zakonskim propisima.

Članak 2.
Sukladno zakonskim propisima i potrebama
općine Vrpolje u Proračunu općine Vrpolje za 2020.
godinu predviđena su financijska sredstva za
financiranje vatrogastva i zaštite od požara i sustava
civilne zaštite kako slijedi:
I. VATROGASTVO I ZAŠTITA OD
POŽARA
1.

2.

Tekuće donacije za vatrogastvo i zaštitu od
požara – ukupno 250.000,00 kuna za
financiranje redovne djelatnosti
Kapitalne donacije za vatrogastvo i zaštitu od
požara – ukupno 50.000,00 kuna za ulaganja u
vatrogasne objekte.

Članak 5.
Ova Odluka primjenjuje se sa 1. siječnja 2020.
godine i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/20-01/06
Urbroj: 2178/11-01-20-6
Vrpolje, 30. lipnja 2020.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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ŠPORT
Članak 3.

Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi („N.N.“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.),
Zakona o sportu („N.N.“ br. 71/06., 150/08., 124/10.,
124/11., 86/12., 94/13, 85/15. , 19/16., 98/19 i
47/20.), Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju („N.N.“ br. 10/97.,107/07., 94/13. i
98/19.), Zakona o udrugama („N.N.“ br. 74/14.,
70/17. i 98/19.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 36. sjednici održanoj 30. lipnja
2020. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u
području društvenih djelatnosti za koje se
sredstva osiguravaju u Proračunu općine
Vrpolje za 2020. godinu

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za
2020. godinu za potrebe sporta i rekreacije
150.000,00 kuna. Sredstva u iznosu 120.000,00 kuna
rasporediti će se korisnicima prema programima
rada i projektima koji budu udovoljavali uvjetima
Javnog natječaja.
Sa svim korisnicima će biti zaključeni Ugovori
o financijskoj potpori kojima će se definirati prava,
obveze i iznosi potpore, a sve temeljem provedenog
Javnog natječaja i Pravilnika o financiranju javnih
potreba na području općine Vrpolje.
Ostala sredstva u iznosu 30.000,00 kuna utrošit
će se za troškove režija za sportske objekte koje se
plaćaju iz Općinskog proračuna (el.energija, voda i
plin) za sportske klubove koji koriste sportske
objekte u vlasništvu općine Vrpolje.
III PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ

Članak 1.
Članak 4.
Program javnih potreba u području društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Vrpolje za 2020. godinu
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
31/19.) mijenja se i glasi:
I

KULTURA
Članak 2.

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za
2020. godinu za potrebe kulture 170.000,00 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 90.000,00 kuna.
b) KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA
na području općine Vrpolje
Sredstva su osigurana u iznosu 80.000,00 kuna,
a sredstva će rasporediti korisnicima prema
programima rada i projektima koji budu
udovoljavali uvjetima Javnog natječaja.
Sa svim korisnicima će biti zaključeni Ugovori
o financijskoj potpori kojima će se definirati prava,
obveze i iznosi potpore, a sve temeljem provedenog
Javnog natječaja i Pravilnika o financiranju javnih
potreba na području općine Vrpolje.

a) Predškolski odgoj – obavezni program
predškole – mala škola
Općina Vrpolje osigurala je u Proračun općine
Vrpolje za 2020. godinu za potrebe obaveznog
programa predškole – male škole iznos od 72.000,00
kuna.
Obavezni program predškole – male škole
organizirat će se u sva tri naselja: Vrpolje, Čajkovci i
Stari Perkovci, temeljem Ugovora sa pravnom
osobom ovlaštenom za provođenje programa
predškole.
b) Školski odgoj
Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu općine
Vrpolje za 2020. godinu za potrebe školskog odgoja
26.000,00 kuna za O.Š. «Ivan Meštrović» Vrpolje.
Sredstva će se trošiti prema mogućnostima
punjenja Proračuna, odnosno po potrebi korisnika, a
odobravaju se na temelju zamolbe.
IV VJERSKE ZAJEDNICE
Članak 5.
Općina Vrpolje je osigurala u Proračunu općine
Vrpolje za 2020. godinu 5.000,00 kuna kako slijedi:
a) Župani uredi na području općine Vrpolje –
5.000,00 kn
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Sredstva će se trošiti prema mogućnostima
punjenja Proračuna, odnosno po potrebi Korisnika, a
odobravaju se na temelju zamolbe.
V

UDRUGE GRAĐANA

Broj: 22

Programa javnih potreba na području društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Vrpolje za 2020. godinu iznose
510.000,00 kuna, a isplaćivati će se na žiro račun
udruge ili ustanove, a sve odobreno Ugovorom ili
Rješenjem.

Članak 6.

Članak 9.

Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu općine
Vrpolje za 2020. godinu 52.000,00 kuna za potrebe
udruga građana (braniteljska udruga, udruga
umirovljenika, lovne udruge, konjogojske udruge
itd.).
Financijska sredstva u iznosu 50.000,00 kuna
rasporediti će se korisnicima prema programima
rada i projektima koji budu udovoljavali uvjetima
Javnog natječaja.
Sa svim korisnicima će biti zaključeni Ugovori o
financijskoj potpori kojima će se definirati prava,
obveze i iznosi potpore, a sve temeljem provedenog
Javnog natječaja i Pravilnika o financiranju javnih
potreba na području općine Vrpolje.
Ostala sredstva u iznosu 2.000,00 kuna utrošiti
će se za troškove režija za objekte koje koriste
udruge, a plaćaju se iz Općinskog proračuna
(el.energija, voda) i u vlasništvu su općine Vrpolje.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je
općinske načelnice, a primjenjivat će se u skladu sa
Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i drugim
zakonskim propisima.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjuje se sa 1. siječnja 2020. godine i objaviti će
se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/20-01/06
Urbroj : 2178/11-01-20-5
Vrpolje, 30. lipanj 2020.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

VI OSTALE UDRUGE I USTANOVE
Članak 7.
a) Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu općine
Vrpolje za 2020. godinu 20.000,00 kuna za članarinu
LAG-a „Slavonska Ravnica“ Vrpolje.
Predviđena sredstva isplatit će se prema
mogućnostima punjenja Proračuna, a u skladu sa
Odlukom o plaćanju članarine LAG-a „Slavonska
ravnica“ Vrpolje za 2020. godinu.
b) Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu općine
Vrpolje za 2020.godinu 15.000,00 kuna za ostale
donacije (novoosnovane udruge, pomoć udrugama
sa područja općine Vrpolje za izvanredne
manifestacije, udruge koje nisu na području općine
Vrpolje, ustanove i dr.) a da rade za korist općine
Vrpolje.
VII OSTALE ODREDBE
Članak 8.
Ukupna potrebna sredstva

za realizaciju

39.
Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 36. sjednici održanoj 30. lipnja
2020. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa kapitalnih
donacija neprofitnim organizacijama i
udrugama sa područja općine Vrpolje za
2020. godinu

Broj: 22
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Članak 1.

Program kapitalnih donacija neprofitnim
organizacijama i udrugama sa područja općine
Vrpolje za 2020. godinu („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 31/19.) članak 1.
mijenja se i glasi:
Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za
2020. godinu za potrebe neprofitnih organizacija i
udruga sa područja općine Vrpolje za kapitalne
donacije 330.000,00 kuna za njihove projekte.
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40.
Na temelju članka 6. i 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18) i članka 13.
Odluke o javnim priznanjima općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
10/18), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 36.
sjednici održanoj 30. lipnja 2020. godine donijelo je
ODLUKU

Članak 2.
Članak 2. Programa kapitalnih ulaganja
neprofitnim organizacijama i udrugama sa područja
općine Vrpolje za 2020. godinu mijenja se i glasi:
Za kapitalne donacije neprofitnim
organizacijama i udrugama za nabavu opreme,
vozila, strojeva, sanacije i uređenje objekata i
okoliša i druge investicije, sredstva u iznosu od
330.000,00 kuna raspoređuju se:
1. 130.000,00 kuna za neprofitne organizacije –
udruge (vatrogasne, lovačke, sportske
2. 200.000,00 kuna za neprofitne organizacije –
Crkva Vrpolje, župa Rođenja sv. Ivana
Krstitelja u Vrpolju i za Crkvu svetog Matije
apostola u Čajkovcima.
Članak 3.
Ova Odluka primjenjuje se sa 1. 01. 2020.
godine i objaviti će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/20-01/06
Urbroj: 2178/11-01-20-7
Vrpolje, 30. lipanj 2020.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

o dodjeli javnih priznanja općine Vrpolje
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje u 2020. godini
dodjeljuje javna priznanja fizičkim i pravnim
osobama zasluženim za gospodarski, kulturni,
društveni te drugi razvoj odnosno koji su značajno
doprinijeli razvoju općine Vrpolje i njezinim
stanovnicima.
Članak 2.
NAGRADA općine VRPOLJE u 2020. godini
dodjeljuje se:
1. Franji Kulaš za dugogodišnji rad i doprinos
u području lovstva te za društveni razvoj
općine Vrpolje.
Članak 3.
ZAHVALNICA općine VRPOLJE dodjeljuje
se:
1. Sportskom ribolovnom društvu „Štuka“
Vrpolje za promicanje ribolovnog sporta,
značajne aktivnosti ribolovaca i društveni
razvoj općine Vrpolje.
Članak 4.
Uručivanje javnih priznanja dodijeliti će se u
prigodi obilježavanja Dana općine Vrpolje.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
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objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Broj: 22

atlasi i udžbenici izbornih predmeta, a pod ostalim
školskim priborom podrazumijevaju se bilježnice za
pisanje, školske torbe, pernice, pribor za pisanje,
likovni pribor, geometrijski pribor, kalkulatori,
omoti, oprema za tjelesni odgoj i preobuća.
Članak 3.

Klasa: 021-05/20-01/06
Urbroj: 2178/11-02-20-9
Vrpolje, 30. lipanj 2020. g.
OPĆINA VRPOLJE
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

41.
Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o
socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13,
152/14., 99/15., 52/16, 16/17., 130/17., 98/19 i
64/20), članka 22. Odluke o socijalnoj skrbi općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 21/14., 23/16., 4/18. i 25/18.) i članka
31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13.,14/14. i
1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 36.
sjednici održanoj 30. lipnja 2020. godine donijelo je
ODLUKU
o sufinanciranju troškova za nabavu dopunskih
i pomoćnih nastavnih sredstava i ostalog
školskog pribora za osnovnu školu za
2020/2021. godinu za učenike sa područja
općine Vrpolje

Uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje
troškova za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih
sredstava i ostalog školskog pribora su::

prebivalište na području općine Vrpolje

pohađanje Osnovne škole „Ivan Meštrović“
Vrpolje

da na dan podnošenja pisanog zahtjeva ili
zamolbe roditelji ili staratelji učenika nemaju
financijskog duga s bilo koje osnove prema
općini Vrpolje većeg od 200,00 kuna

da ne ostvaruju pravo financiranja ili
sufinanciranja s neke druge osnove propisane
zakonskim odredbama
Članak 4.
Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove
Odluke ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova
za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih
sredstava i ostalog školskog pribora u iznosu
maksimalno 500,00 kuna, odnosno za koji iznos
dostave odgovarajući račun. Račun može biti i veći,
ali se odobrava 500,00 kuna.
Članak 5.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, postupak i
način ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova
za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih
sredstava i ostalog školskog pribora za osnovnu
školu za 2020/2021. godinu za učenike sa područja
općine Vrpolje.

Pravo na sufinanciranje troškova ostvaruje se
podnošenjem pisane zamolbe općini Vrpolje,
općinskoj načelnici uz prilaganje sljedeće
dokumentacije:

preslika osobne iskaznice i OIB roditelja koji
podnosi zamolbu i na čiji račun će se izvršiti
uplata

Preslik IBAN računa roditelja na koji će se
izvršiti isplata financijskih sredstava

Orginal račun za kupljena nastavna sredstva ili
ostali školski pribor

GDPR obrazac

Članak 2.

Članak 6.

Pod dopunskim i pomoćnim nastavnim
sredstvima podrazumijevaju se radne bilježnice,
zbirke zadataka, kutije za tehnički, likovna mapa,

Račun za kupljena nastavna sredstva ili ostali
školski pribor mora biti naslovljen na ime i prezime
učenika iz kojeg je vidljivo da je račun plaćen.

Članak 1.

Broj: 22
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Članak 7.

Od podnositelja zamolbe može se zatražiti i
dodatna dokumentacija kojom se dokazuju uvjeti i
pravo sufinanciranja iz ove Odluke.
Članak 8.
Pravo na sufinanciranje troškova ostvaruje se
donošenjem rješenja o isplati novčane pomoći od
maksimalno 500,00 kuna što znači da račun može
biti i veći od navedenog iznosa, ali se ostvaruje
500,00 kuna ili se može ostvariti i manji iznos
temeljem dostavljenog računa.
Članak 9.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u
Proračunu općine Vrpolje za 2020.godinu i planirati
će se Programom socijalne skrbi na području općine
Vrpolje za 2020.godinu.
Članak 10.
Općinsko vijeće općine Vrpolje zadužuje
općinsku načelnicu za izvršenje i provođenje ove
Odluke.
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42.
Na temelju članka 8., 9., 10. i 11. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 86/08, 61/11.,4/18 i 112/19.) i članka
46. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, 5/13, 14/14 i
1/18), općinska načelnica općine Vrpolje dana 14.
srpnja 2020. godine donijela je
PLAN
prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel
općine Vrpolje u 2020. godini
Članak 1.
Ovim Planom prijema u službu u Jedinstveni
upravni odjel općine Vrpolje u 2020. godini (u
daljnjem tekstu Plan) utvrđuje se stvarno stanje
popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Vrpolje te potreba za
prijemom službenika i namještenika u službu ili rad
na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom
odjelu općine Vrpolje u 2020. godini.

Članak 11.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“ i na službenim stranicama
općine Vrpolje www.vrpolje.hr te na oglasnim
pločama.

Pojmovi i izrazi u ovome Planu koji imaju
rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski
rod, a neovisno u kojem rodu su navedeni.
Članak 3.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/20-01/06
Urbroj: 2178/11-01-20-8
Vrpolje, 30. lipanj 2020. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

U skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela općine Vrpolje vodeći
računa o potrebama upravnog tijela, popunjavanje
radnih mjesta provodit će se sukladno osiguranim
financijskim sredstvima za plaće zaposlenika u
Izmjenama i dopunama Proračuna općine Vrpolje za
2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu.
Članak 4.
Stvarno stanje popunjenih radnih mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Vrpolje je
sljedeće:
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JEDINSTVENI
UPRAVNI ODJEL
OPĆINE VRPOLJE
Pročelnik
Jedinstvenog
upravnog odjela
Administrativni
referent
Samostalni upravni
referent – Komunalni
redar
Viši referent za
društvene djelatnosti,
imovinsko -pravne i
komunalne poslove
Viši referent –
Voditelj projekta
Spremač

Broj: 22

BROJ
SISTEMATIZIRANIH
RADNIH MJESTA

BROJ
POPUNJENIH
RADNIH MJESTA

BROJ
NEPOPUNJENIH
RADNIH MJESTA

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

Članak 5.
U Jedinstvenom upravnom odjelu općine Vrpolje planira se prijem u službu na određeno vrijeme u 2020.
godini kako slijedi:
NAZIV TIJELA
Jedinstveni upravni
odjel općine Vrpolje

NAZIV RADNOG
MJESTA
Viši referent – voditelj
projekta

STUPANJ I VRSTA
OBRAZOVANJA
Sveučilišni
prvostupnik ili stručni
prvostupnik pravne,
ekonomske ili druge
odgovarajuće
društvene struke

BROJ
IZVRŠITELJA
1

Članak 6.
U 2020. godini u službu se na planira prijam pripravnika.
Članak 7.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“ i na službenim stranicama općine Vrpolje, www.vrpolje.hr.
Klasa: 023-01/20-02/35
Ur.broj: 2178/11-01-20-1
Vrpolje, 14. srpnja 2020. godine
Općina Vrpolje
Općinska načelnica
Ankica Zmaić, v.r.

Broj: 22
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43.
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 28/10) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 37. sjednici održanoj 16. srpnja 2020.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela općine Vrpolje
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 22/10. i 18/18), članak 2. mijenja se i glasi:
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
Redni
broj
1.
2.

RADNO MJESTO

KOEFICIJENT
2,55
2,43
2,29

9

2,05

9

5.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Samostalni upravni referent -Komunalni
redar
Viši referent – Voditelj projekta
Viši referent za društvene djelatnosti,
imovinsko pravne i komunalne poslove
Administrativni referent

KLASIFIKACIJSKI
RANG
1
6

6.

Spremač

1,88
1,20

11
13

3.
4.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/20-01/07
Urbroj: 2178/11-01-20-2
Vrpolje, 16. srpnja 2020. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
općine Vrpolje
Tomislav Šimundić, v.r.
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Tisak: "DIOZIT" d.o.o., Matije Gupca 31, Slavonski Brod
Telefon: 035 / 350 851
List izlazi po potrebi.

Broj: 22

