
Z A P I S N I K 

o radu 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 17. Srpnja 2009. godine u 

prostorijama Općinske uprave Općine Vrpolje s početkom u 20,00 sati. 

Sjednici nazočni:  Ivan Pralas, Dražen Maršić, inž., Joža Biščanić, Pero Pepić,  

Drago Marić, Željko Kucjenić, Jelena Turčić, prof., Terezija Sočković, Damir Funarić,  

Zdravko Karalić, Željko Vuković, Terezija Bogdanović i Zlatka Hrastović. 

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

načelnice Općine Vrpolje. 

Zapisnik vodi:  Željko Lukačević. 

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ivan Pralas. Pozdravio je 

sve prisutne i nakon ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći dnevni red: 

D N E V N I   R E D 

1. Usvajanje Zapisnika o radu 2. Sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Statuta Općine Vrpolje, 

3. Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 

4. Izbor drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 

5. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika žiro računa Općine Vrpolje, 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uvjetima davanja u 

zakup, poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje, 

7. Odluka o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja općine Vrpolje, 

8. R a z l i č i t o. 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen sa dopunom načelnice Ankice Zmaić da pod 7. 

Točkom bude Odluka o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja općine Vrpolje, a 

pod 8. različito. 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika  o radu 2. Sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 Obzirom da nije bilo nikakvih primjedbi na Zapisnik o radu 2. Sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći 

Z A K LJ U Č A K: 

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 2. Sjednice Općinskog vijeća 

općine Vrpolje. 



 

 

TOČKA 2. Prijedlog Statuta Općine Vrpolje 

 Ivan Pralas - Odbor za statut i poslovnik se sastao u srijedu. Morao se Statut uskladiti 

sa novim zakonom. 

 Terezija Sočković - Jedina opaska, koju smo svi komentirali je na datum dana Općine, 

jer neki tada u Vrpolju slave kirvaj i samim tim im taj datum nije prikladan. 

 Ankica Zmaić - Statut je osnovni zakonski akt u lokalnoj samoupravi, tj. u Općini. 

Velikim dijelom je jednostavno prenesen iz Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. 

Razmotrite dobro datum proslave dana Općine. Taj datum se već 16 godina slavi. Na Vama je 

da to raspravite. Nadalje MO Vrpolje je na volju da li će imati 19 članova, kao do sada ili će 

biti kao što je u ovom prijedlogu Statuta ponuđeno 17, 15 ili 13 članova. 

 Željko Vuković - Predložio bih da MO broji 13 članova kao član Vijeća, pa da MO ima 

manji broj vijećnika od Općinskog vijeća. Također bih napomenu da MO loše radi. 

 Joža Biščanić - Složio bih se sa Željkom Vukovićem da MO u Vrpolju loše radi. Dok je 

tu bio Marinko Šimičić MO je još nekako i radio, ali je to sad dolaskom Matije Bogdanovića 

malo posustalo. 

 Željko Vuković - Već sam drugi mandat u MO. U prvom mandatu smo se sastali tek 

kad je bila ona poplava.  

 Terezija Bogdanović - Bit dana Općine je da se prikaže rad svih udruga, a u ovom 

trenutku je to otežano, jer se taj dan u Vrpolju slavi zaštitnik župe. 

 Svi prisutni su jednoglasno odlučili da se u Statutu izmjeni članak 67., te da stoji da u 

mjestima sa preko 2000 stanovnika MO broji 13 članova, a to se odnosi na MO Vrpolje, te je 

Općinsko vijeće jednoglasno donijelo slijedeći 

Z A K LJ U Č A K: 

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Statut općine Vrpolje. 

 

TOČKA 3.  Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

 Ankica Zmaić - Poslovnik je usklađen sa Statutom općine Vrpolje i Zakonom o lokalnoj 

i područnoj samoupravi, te smatram da je Poslovnikom sve opširno rečeno. 

 Ivan Pralas - Da li se netko želi uključiti u raspravu o poslovniku? 



 Budući da nitko nije imao nikakvih primjedbi, niti dopuna na Poslovnik, Općinsko 

vijeće općine Vrpolje jednoglasno je donijelo slijedeći 

Z A K LJ U Č A K: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Poslovnik o radu Općinskog vijeća općine 

Vrpolje. 

 

TOČKA 4.  Izbor drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

 Ivan Pralas - Trebali bi izabrati drugog potpredsjednika Općinskog Vijeća. 

 Zdravko Karalić - Kao predsjednik Komisije za izbor i imenovanja predlažem za drugog 

potpredsjednika gosp. Jožu Biščanića. 

 Obzirom da nije više bilo prijedloga, a niti primjedbi na prijedlog Komisije za izbor i 

imenovanje, Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno je donijelo slijedeće 

 

R J E Š E N J E 

o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 Joža Biščanić (HDSSB) izabire se za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 

Vrpolje. 

Članak 2. 

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

vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 5.  Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika žiro računa Općine Vrpolje 

 Ivan Pralas je pročitao prijedlog Odluke o određivanju potpisnik žiro računa Općine 

Vrpolje, te je nakon toga pružio mogućnost rasprave o ovom prijedlogu. 

 Kako se nitko nije javio u raspravu, već su svi prihvatili prijedlog, Općinsko vijeće 

općine Vrpolje jednoglasno je donijelo 

O D L U K U 

o određivanju potpisnika 

žiro računa Općine Vrpolje 



Članak 1. 

 Za potpisnike žiro računa Općine Vrpolje broj: 2340009-1851400001 (PBZ d.d. PJ 

Slavonski Brod ) ovlašćuje se: 

 1. Ankica Zmaić, načelnica 

     Stari Perkovci, Kolodvorska 21 

     Br. O.I. 103719890 PU Brodsko-posavska 

 2. Željko Lukačević, zamjenik načelnice 

     Vrpolje, J.B. Jelačića 43 

     Br. O.I. 103680156  PU Brodsko-posavska 

Članak 2. 

 Ovlaštene osobe iz članka 1. ove Odluke pojedinačno će potpisivati naloge za plaćanje 

i drugu financijsku dokumentaciju platnog prometa. 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 6.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uvjetima 

davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje 

 Ivan Pralas - Prema Zakonu i Statutu moramo donijeti i ovu Odluku. 

 Ankica Zmaić – Znate svi da Poglavarstva više nema i sada te ovlasti prelaze 

Načelniku, te za određene ovlasti u Odluci treba ovlastiti Načelnika i izmijeniti samo taj dio. 

Natječaj je propisan, Povjerenstvo će odraditi svoj dio prema Odluci, a ja ću Vijeće 

informirati o konačnom stanju zakupa. 

 Kako se nitko nije javio u raspravu, Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno je 

donijelo slijedeću 

ODLUKU  

o izmjenama i dopunama  

Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup  

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 

U  Odluci  o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine 

Vrpolje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 11/97) u svim odredbama  odluke riječi 

„Općinsko poglavarstvo„ zamjenjuju se riječima: „ načelnik „ . 



 

 

    Članak 2.  

 

 Ostale odredbe Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora u 

vlasništvu Općine Vrpolje ( Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 11/97) ostaju 

nepromijenjene. 

 

 

 

Članak 3. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije. 

 

TOČKA 7.  Odluka o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja općine Vrpolje 

 Ivan Pralas je pročitao prijedlog Odluke i dao na raspravu.  

 Ankica Zmaić – Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i ova Odluka je usklađena i 

određeni su članovi prema Zakonu. Budući da je Svima sve jasno, Općinsko vijeće općine 

Vrpolje jednoglasno je donijelo 

O D L U K U 
o imenovanju članova 

Stožera zaštite i spašavanja Općine Vrpolje 
 
          Članak 1. 
 U Stožer zaštite i spašavanja općine Vrpolje imenuju se: 
 

1. Željko Lukačević, načelnik Stožera 
      (zamjenik načelnika općine) 
2. Nada Funarić,         član 
      (djelatnica općinske uprave) 
3. Ivica Zmaić,            član 
      (predstavnik policijske uprave) 
4. Jadranka Čorluka,   član 
      (djelatnik područnog ureda za zaštitu i spašavanje) 

 5.   Joža Biščanić , član 
       (predstavnik Vatrogasne zajednice) 
 6.   dr. Predrag Vučković       , član 
       (predstavnik Doma zdravlja) 
 7.   Josip Abramović           , član 
       (predstavnik komunalnog poduzeća) 
 8.   Josip Ostrogonac, dr.vet.med.,   član 
       (predstavnik veterinarske službe) 
 



Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije». 
 
TOČKA 8.  Različito 
 
 Ankica Zmaić - U našoj Općini uskoro će se održati natjecanje Udruge policajaca na 

razini županije, te su oni povodom toga poslali dopis u koje mole za pomoć. Nisu naveli 

nikakav konkretan iznos. 

 Joža Biščanić - Ova udruga funkcionira 3-4 godine. Natjecanje bi trajalo 1 dan, a 

središnji dio će se održati u Lovačkom domu u Vrpolju. Potrebno nam je da nam se jedan dan 

da prostorija za sastanke kako bi to sve mogli organizirati, te naravno nekakav iznos novčanih 

sredstava. Prošle godine to je bilo oko 2.000,00kn. Također napominjem da ćemo biti veoma 

počašćeni ako nas se posjeti. 

 Ankica Zmaić - Sastanke možete održati u Vijećnici općine Vrpolje, a i ove godine 

možete računati na 2.000,00kn od Općine putem računa, a možda i nešto kroz vid 

reprezentacije.  

Godinama Općina daje od 3.000,00kn do 5.000,00 za organizaciju čobanca, gdje se prodaje 

piće i hrana, te iz godine u godinu nema nekih velikih prihoda već bude pozitivna 0 (nula). 

Ove godine UDVDR-RH Vrpolje planira 13.400,00kn troškova i traži od Općine 8.000,00kn. 

 Željko Vuković - Bio sam na vezovima na kuhanju čobanca i tamo su bili kuponi, a 

ovdje toga nema, stoga mislim da bi i ovdje trebalo uvesti kupone. 

 Ankica Zmaić - Predlažem da se ovdje zaduži Jožu Biščanića i Željka Vukovića da se 

oko toga aktiviraju i sudjeluju u pregovorima sa UDVDR-RH Vrpolje. 

 Joža Biščanić - Kao učesnik Domovinskog rata uključio sam se u rad UDVDR-RH. Po 

meni je to tamo sve jalov posao. Nije rad te Udruge samo čobanijada i natjecanje.  

Na taj dan se ovdje održi i sastanak Županijske udruge UDVDR-RH, te se članovima besplatno 

dijeli piće i hrana. 

 Željko Vuković - U Đakovu je porcija čobanca 10,00kn i veća je nego u Vrpolju gdje je 

ona 20,00kn. 

 Dražen Maršić, inž. - U kojoj je fazi kružni tok, zatvor? 

 Ankica Zmaić - S obzirom na stanje u državi došlo je do kašnjenja, no informacije koje 

imamo su da će se pokrenuti natječaj za kružni tok u jesen. Za zatvor nema nikakvih novih 

informacija ponajprije zbog stanja u državi. 

 Dražen Maršić, inž. - Da li postoji mogućnost da se u Vrpolju napravi dječji vrtić? 



 Ankica Zmaić - Ministarstvo je dalo informaciju da se može graditi vrtić do  

3.000.000,00kn kapaciteta do 50 djece. Gradilo bi se na Općinskom zemljištu iza Kvesića. 

Projekt je već u izradi. Jedini je problem prilaz vrtiću. Od Milinovića bi morali otkupiti jedan 

dio zemljišta (20-25m) da se napravi dobar prilaz. 

 Sjednica je završena u 21:10 sati. 

 

Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Željko Lukačević       Ivan Pralas 


