
Z A P I S N I K 

 O radu 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 2. 06. 2011. godine s 

početkom rada u 20,00 sati u prostorijama Općinske uprave. 

 

 Sjednici nazočni:  Martina Marić, Joža Biščanić, Jelena Turčić,prof., Drago Marić, 

Željko Vuković, Željko Kucjenić, Dražen Maršić, Zlatka Hrastović, Tomislav Šimundić, 

Terezija Bogdanović 

 

 Sjednici nisu nazočni: Terezija Sočković, Ivan Pralas, Pero Pepić, Damir Funarić, 

Zdravko Karalić,  

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

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 

 Sjednicom predsjedava potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Vrpolje gosp. Željko 

Kucjenić i nakon utvrđenog kvoruma predlaže slijedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 18. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 

3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za Proračun i 

financije Općine Vrpolje, 

4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za 

gospodarstvo i komunalno gospodarstvo Općine Vrpolje, 

5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru jednog člana Povjerenstva za 

procjenu šteta u poljoprivredi na području Općine Vrpolje, 

6. Prijedlog Odluke o razrješenju  i imenovanju predsjednika Komisije za popis 

dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i 

potraživanja Općine Vrpolje, 

7. Prijedlog Odluke o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi civilne zaštite Općine 

Vrpolje, 

8. R a z l i č i t o. 

  

Ankica Zmaić: Predlažem da pod 8. točku prije točke različito dodamo točku: 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju radova na rekonstrukciji 

raskrižja državne ceste D7 i županijske ceste ŽC 4202 u obliku kružnog toka u Vrpolju  

 

Uz ovu nadopunu prihvaćen je slijedeći 

 

 

 D N E V N I  R E D : 

 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 18. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje, 

2. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Vrpolje, 

3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za Proračun i 

financije Općine Vrpolje, 

4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za 

gospodarstvo i komunalno gospodarstvo Općine Vrpolje, 

5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru jednog člana Povjerenstva za 

procjenu šteta u poljoprivredi na području Općine Vrpolje, 



6. Prijedlog Odluke o razrješenju  i imenovanju predsjednika Komisije za popis 

dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i 

potraživanja Općine Vrpolje, 

7. Prijedlog Odluke o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi civilne zaštite Općine 

Vrpolje, 

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju radova na 

rekonstrukciji raskrižja državne ceste D7 i županijske ceste ŽC 4202 u obliku 

kružnog toka u Vrpolju, 

9. R a z l i č i t o. 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 18. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje 

 

Obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik o radu 18. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 18. sjednice Općinskog 

vijeća općine Vrpolje. 

 

TOČKA 2. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine 

Vrpolje 

 

 Željko Kucjenić: Svi znamo da je ova točka bila i na prošloj sjednici na dnevnom 

redu pa znači molim Odbor za izbor i imenovanje u sastavu: Zdravko Karalić – koji nije 

nazočan, a ovdje su nazočni: Zlatka Hrastović, Pero Pepić, Dražen Maršić i Drago Marić da 

se povuku i dogovore o prijedlogu kandidata za novog predsjednika Općinskog vijeća Općine 

Vrpolje. 

 Odbor za izbor i imenovanje se vratio nakon 10-tak minuta i obzirom da nije bilo 

predsjednika Zdravka Karalić, izvješće je podnijela zamjenica predsjednika gđa. Zlatka 

Hrastović te je dala prijedlog novog predsjednika u imenu gosp. Tomislava Šimundić kao i 

zadnji puta. 

 Željko Kucjenić: Dajem na glasanje Prijedlog Rješenje o izboru predsjednika 

Općinskog vijeća u imenu Tomislava Šimundić. Općinsko vijeće općine Vrpolje jednoglasno 

je donijelo slijedeće 

 

 R J E Š E N J E 

o izboru predsjednika Općinskog vijeća  

Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

Tomislav Šimundić(HDZ) izabire se za novog predsjednika Općinskog vijeća Općine 

Vrpolje. 

Članak 2. 

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

Brodsko-posavske županije“. 

 

 Tomislav Šimundić: Zahvaljuje se vijećnicima na izboru i nastavlja sa vođenjem 

sjednice. 

 

 



TOČKA 3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za 

Proračun i financije Općine Vrpolje 

 

Tomislav Šimundić: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Rješenja o 

razrješenju i izboru predsjednika Odbora za Proračun i financije Općine Vrpolje. 

Ankica Zmaić: U materijalima ste dobili ostavku gosp. Ivana Pralas pa Vas molim da 

predložite nekoga u ovaj Odbor iako po funkciji bi to trebao biti predsjednik Općinskog 

vijeća. 

Zlatka Hrastović: Predlažem Tomislava Šimundić za predsjednika 

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

slijedeće 

 

R J E Š E N J E  

o razrješenju i izboru predsjednika 

Odbora za Proračun i financije Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Ivan Pralas razrješuje se dužnosti predsjednika Odbora za Proračun i financije Općine 

Vrpolje na vlastiti zahtjev. 

 

 Tomislav Šimundić  izabire se za predsjednika Odbora za Proračun i financije Općine 

Vrpolje. 

Članak 2. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

 

TOČKA 4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za 

gospodarstvo i komunalno gospodarstvo Općine Vrpolje 

 

 Tomislav Šimundić: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Rješenja o 

izboru predsjednika Odbora za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo Općine Vrpolje. 

 Ankica Zmaić: Također ste u materijalima dobili ostavku i za ovaj odbor znači za 

Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo, moram napomenuti da ovdje nije nužno da 

predsjednik Vijeća mora biti i predsjednik Odbora pa evo predložite nekoga. 

 Željko Kucjenić: Predlažem Dražena Maršića za predsjednika 

 Dražen Maršić: Prihvaćam da budem predsjednik, a umjesto mene kao člana 

predlažem Tomislava Šimundića. 

  

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

slijedeće 

 

R J E Š E N J E  

o razrješenju i izboru predsjednika i jednog člana  

Odbora za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo 

 Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Ivan Pralas razrješuje se dužnosti predsjednika Odbora za gospodarstvo i komunalno 

gospodarstvo Općine Vrpolje na vlastiti zahtjev. 

 



 Dražen Maršić  izabire se za predsjednika Odbora za gospodarstvo i komunalno 

gospodarstvo Općine Vrpolje. 

 Tomislav Šimundić izabire se za člana Odbora za gospodarstvo i komunalno 

gospodarstvo Općine Vrpolje. 

Članak 2. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

 

TOČKA 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru jednog člana Povjerenstva za 

procjenu šteta u poljoprivredi na području Općine Vrpolje 

 

 Tomislav Šimundić: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Rješenja o 

razrješenju i izboru jednog člana Povjerenstva za procjenu šteta u poljoprivredi na području 

Općine Vrpolje. 

 Ankica Zmaić: Također ste u materijalima dobili znači ostavku i za Povjerenstvo za 

procjenu šteta u poljoprivredi na području Općine Vrpolje pa molim za prijedlog nekoga.

 Joža Biščanić: Predlažem Dragu Marić za člana Povjerenstva. 

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

slijedeće 

 

R J E Š E N J E  

o razrješenju i izboru jednog člana 

Povjerenstva za procjenu šteta u poljoprivredi 

 na području Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Ivan Pralas razrješuje se dužnosti člana Povjerenstva za procjenu šteta u poljoprivredi 

na području Općine Vrpolje na vlastiti zahtjev. 

 

 Drago Marić  izabire se za člana Povjerenstva za procjenu šteta u poljoprivredi na 

području Općine Vrpolje. 

Članak 2. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

 

TOČKA 6. Prijedlog Odluke o razrješenju  i imenovanju predsjednika Komisije za 

popis dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza 

i potraživanja Općine Vrpolje 

 

Tomislav Šimundić: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za popis dugotrajne imovine, sitnog 

inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja Općine Vrpolje. 

 Ankica Zmaić: Također ste u materijalima dobili znači ostavku i za Komisiju za 

popis dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja 

Općine Vrpolje. 

 Terezija Bogdanović: Predlažem Tomislava Šimundića za predsjednika Komisije za 

popis dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja 

Općine Vrpolje. 

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

slijedeće 



O D L U K U 

o razrješenju i imenovanju predsjednika  

Komisije za popis dugotrajne imovine, sitnog inventara, 

 novčanih sredstava, te obveza i potraživanja Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Ivan Pralas razrješuje se dužnosti predsjednika Komisije za popis dugotrajne imovine, 

sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja Općine Vrpolje na vlastiti 

zahtjev. 

Članak 2. 

 Tomislav Šimundić imenuje se za predsjednika Komisije za popis dugotrajne imovine, 

sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja Općine Vrpolje. 

 

Članak 3. 

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

Brodsko-posavske županije“. 

 

TOČKA 7. Prijedlog Odluke o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi civilne zaštite 

Općine Vrpolje 

 

Tomislav Šimundić: zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Prijedlog Odluke o 

osnivanju, ustroju i popuni postrojbi civilne zaštite Općine Vrpolje. 

Ankica Zmaić: Na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju potreba je Općine za 

donošenje Odluke o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi civilne zaštite Općine Vrpolje čiji 

ste prijedlog dobili u materijalima.  

Joža Biščanić: Vidjeli smo na zadnjoj našoj poplavi da nismo baš bili organizirani, a 

to je razlog jer nemamo osnovanu civilnu zaštitu. Ali postoji i jedna zanimljiva stvar a to je 

kako natjerati nekoga da bude u civilnoj zaštiti. Ja ovu Odluku podržavam i trebalo bi je što 

prije donijeti jer evo vrijeme je takvo da se svašta može dogoditi, a zbog dobrobiti naše 

općine je. 

Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće Općine Vrpolje 

jednoglasno je donijelo slijedeću 

O D L U K U 

o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi civilne  

zaštite općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se osnivanje i ustroj postrojbe civilne zaštite opće namjene, 

te uvjeti i način popune postrojbe. 

Članak 2. 

 Temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara općine 

Vrpolje osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene i to kao Tim civilne zaštite opće 

namjene općine Vrpolje (u daljnjem tekstu: Tim). 

 

Članak 3. 

 Tim civilne zaštite osniva se kao potpora za provođenje zaštite i spašavanja kada obim 

ugroženosti teritorija prelazi mogućnosti zaštite i spašavanja pravnih osoba koje se zaštitom i 

spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti, te za provođenje mjera zaštite i spašavanja. 

 

 



Članak 4. 

 Tim civilne zaštite opće namjene općine Vrpolje broji ukupno 33 (tridesetri) 

pripadnika. 

 Shematski prikaz ustroja tima iz stavka 1. ovog članka daje se u prilogu označenom 

brojem 1 i sastavni je dio ove Odluke. 

 Tim ima svoj osobni i materijalni ustroj. 

 

Članak 5. 

 Tim ima Zapovjedništvo koje se sastoji od zapovjednika, zamjenika zapovjednika i 

bolničara. 

 

Članak 6. 

 Tim čine tri skupine a svaka skupina ima zapovjednika. 

 Svaka skupina ima 3 ekipe sa 3 člana u svakoj ekipi (vođa ekipe i dva člana). 

 

Članak 7. 

 Zapovjednika i zamjenika zapovjednika Tima, te zapovjednike skupina imenuje 

načelnik posebnim rješenjem. 

Članak 8. 

 Osobni ustroj Tima daje se u tabelarnom obliku kao prilog označen brojem 2. i 

sastavni je dio ove Odluke. 

Članak 9. 

 Popuna Tima provodi se vojnim obveznicima i drugim građanima s mjestom 

prebivališta na području općine Vrpolje. 

 Popuna Tima provodi se i članovima udruga općine, koje se u okviru redovite 

djelatnosti, u određenom obliku bave zaštitom i spašavanjem, kao i osobama koje imaju 

specijalna znanja i vještine od značaja za sustav zaštite i spašavanja. 

 

Članak 10. 

 Na temelju pisanog zahtjeva općine Vrpolje popunu i raspoređivanje pripadnika 

obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Slavonski Brod u suradnji s 

područnom nadležnom Upravom za obranu. 

 

Članak 11. 

 Osobama koje se raspoređuju u Tim izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite. 

 Evidenciju o izdanim iskaznicama vodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 

Područni ured Slavonski Brod. 

 

Članak 12. 

 Materijalni ustroj Tima utvrđuje se prema namjenskim zadaćama, te standardiziranoj 

opremi i materijalno tehničkim sredstvima koji su dostupni na tržištu i kompatibilni s 

opremom drugih operativnih snaga. 

 Materijalni ustroj daje se u prilogu označen brojem 3. u tabelarnom obliku, posebno za 

osobnu opremu po svakom pripadniku, te za skupnu opremu. 

 

Članak 13. 

 Materijalna popuna planira se, osigurava i izvršava sukladno mogućnostima, 

planovima razvoja, smjernicama i zadaćama zaštite i spašavanja. 

 Materijalna popuna oslanja se i na resurse pravnih osoba i građana s područja općine 

Vrpolje. 



Članak 14. 

 Osobni i materijalni ustroj Tima može se mijenjati sukladno promjenama u Procjeni 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara kao i zbog utvrđivanja novih 

zahtjeva njihovog angažiranja u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja Republika 

Hrvatske. 

Članak 15. 

 Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 

 

TOČKA 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju radova na 

rekonstrukciji raskrižja državne ceste D7 i županijske ceste ŽC 4202 u 

obliku kružnog toka u Vrpolju 

 

 Tomislav Šimundić: Molim načelnicu da pojasni prijedlog zaključka. 

 Ankica Zmaić: Već sam na zadnjoj sjednici spominjala ovu temu i mislim da će 

svatko podržati ovaj Sporazum čiji ste prijedlog dobili u materijalima i nadam se da nam je u 

cilju svima ovaj projekat prihvatiti i riješiti. Sada je sporazum stigao i vidite da je vrijednost 

3.000.000,00 kuna a dužnost Općine je 408.000,00 kn, ali kažem ponovno da mi taj iznos 

nećemo morati platiti u cijelosti. Smatram da je to stvarno potrebno selu, ali ja nisam sama 

htjela potpisati Sporazum već molim Vijeće za glasanje. Obzirom da Županija, odnosno ŽUC 

nisu htjeli sudjelovati u sufianciranju Općini Vrpolje je jedino preostalo da prihvati 

sufinanciranje ili propada projekat koji se već vuče 3 godine. 

 Dražen Maršić: Nije nigdje navedeno koliko će trajati to od raspisivanja javne nabave 

do samog završetka javne nabave. 

 Ankica Zmaić: To je nabava velike vrijednosti i ima svoje zakonske regulative. 

 Joža Biščanić: Ovo je samo za pohvalu jer je ovdje velika frekvencija prometa. 

 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

slijedeći 

 

Zaključak: 

 Općinsko vijeće Općine Vrpolje jednoglasno prihvaća potpisivanje Sporazuma o 

sufinanciranju radova na rekonstrukciji raskrižja državne ceste D7 i županijske ceste 

ŽC 4202 u obliku kružnog toka i ovlašćuje Općinsku načelnicu da isti potpiše.  

 

TOČKA 9. R a z l i č i t o. 

 

 Ankica Zmaić: Evo, znamo da nam se približava dan Općine 24. lipnja, a hodogram 

će biti onakav kakav sam već spomenula ranije: 

 24. 06.  - 9,00 sati polaganje vijenaca na mjesnim grobljima, potom sveta misa, 

      a u Domu kulture natjecanja umirovljenika 

 26. 06.  - javna pokazna vatrogasna vježba DVD Vrpolje 

 27. 06.  - otvaranje ambulante u Starim Perkovcima, te večera u domu 

 

 Dražen Maršić: Da li će se „Sloga“ moći uklopiti sa organizacijom turnira, naravno 

ukoliko će načelnica financijski pomoći. 

 Joža Biščanić: Što se tiče vatrogasne vježbe molio bi vijećnike da dođu pogledati 

obzirom da će biti odmah poslije mise, a i ručak je predviđen nakon toga. 

 Željko Vuković: Jel ima kakve šanse da se održi sastanak uprave groblja? 



 Željko Lukačević: Predlažem da idući tjedan u jutarnjim satima dođeš pa da odemo u 

Strizivojnu. 

 Željko Kucjenić: Da li postoji zemljište za kupiti da bude vrpoljačko groblje da je 

pored groblja kako bi mogli koristiti mrtvačnicu? 

 Ankica Zmaić: Bilo je ponuda, ali isto pripada k.o. Strizivojni tako da taj 

dugogodišnji i stoljetni problem ostaje za rješavanje. 

 

 Obzirom da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik Općinskog vijeća zaključio 

je sjednicu u 21,00 sat. 

 

 

     Zapisničar:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

   Nada Funarić       Tomislav Šimundić  

 


