
Z A P I S N I K 

 

 o radu 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje održane 7. srpnja 2009. godine u 

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

 

 Sjednici nazočni: Ivan Pralas, Zdravko Karalić, Terezija Bogdanović, Terezija 

Sočković, Zlatka Hrastović, Martina Funarić, Damir Funarić, Jelena Turčić, prof., Željko 

Vuković, Drago Marić, Pero Pepić, Joža Biščanić, Dražen Maršić, inž., Tomislav Šimundić, 

Željko Kucjenić 

 

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

načelnika Općine Vrpolje 

 

 Zapisnik vodi: Nada Funarić 

 

 Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ivan Pralas pozdravlja 

nazočne i nakon ustanovljenog kvoruma predlaže slijedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 1. sjednice (konstituirajuće) Općinskog vijeća 

     općine Vrpolje,          

 2. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednik i članova Odbora za Statut i Poslovnik  

     općine Vrpolje, 

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

     financije općine Vrpolje, 

 4. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene  

     djelatnosti općine Vrpolje, 

 5. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i  

     komunalno gospodarstvo općine Vrpolje, 

 6. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu, 

     vodoprivredu i šumarstvo općine Vrpolje, 

 7. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu  

     šteta u poljoprivredi na području općine Vrpolje, 

 8. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu  

     šteta na stambenim i gospodarskim objektima na području općine Vrpolje, 

 9. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za popis birača  

     općine Vrpolje, 

 10. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog 

       plana uređenja općine (PPUO) Vrpolje, 

 11. Prijedlog Odluke o visini naknade troškova članovima Općinskog vijeća  

       općine Vrpolje, 

 12. R a z l i č i t o. 

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA 1. Usvajanje Zapisnika o radu 1. sjednice (konstituirajuće) Općinskog vijeća 

      općine Vrpolje 

 

 Dražen Maršić,inž. – Nigdje u Zapisniku konstituirajuće sjednice nije navedeno da je 

rečeno da će se na slijedećoj sjednici izabrati drugi podpredsjednik. 



 Ivan Pralas – Potpredsjednik će se izabrati na jednoj od slijedećih sjednica, a kod 

sastavljanja Zapisnika sa konstituirajuće sjednice mora se držati Protokola za rukovođenje 

radom konstituirajuće sjednice.Navedeni Zapisnik poslan je i u Županiju predstojniku gosp. 

Mirku Vilajtović. 

 

 Obzirom da nije bilo više primjedbi na Zapisnik o radu konstituirajuće sjednice 

Općine Vrpolje jednoglasno je donesen slijedeći  

 

Zaključak: 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Zapisnik o radu 1. sjednice 

(konstituirajuće) Općinskog vijeća općine Vrpolje. 

 

TOČKA 2. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednik i članova Odbora za Statut i 

  Poslovnik općine Vrpolje   
 

 Ivan Pralas – U materijalima ste dobili prijedloge Rješenja za izbor predsjednika 

Odbora i Povjerenstava bez navedenih osoba, a mi na sjednici trebamo predložiti osobe za 

svako Povjerenstvo odnosno Odbor. Općinski odbor HDZ-a je imao sjednicu na kojoj je 

predložio svoje članove što će i predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a iznijeti, a predlažem 

ostalim članovima Općinskog vijeća da se povuku i predlože ostale članove. 

 Ostali članovi Općinskog vijeća se povlače na 10 min kako bi se dogovorili za 

prijedlog ostalih članova . 

 Nakon 10 min nastavlja se rad Općinskog vijeća i predsjednik gosp. Ivan Pralas daje 

riječ gosp. Zdravku Karaliću da pročita predložene članove ispred Kluba vijećnika HDZ-a. 

 Zdravko Karalić – predloženi članovi ispred Kluba HDZ-a za predsjednika i članove 

Odbora za Statut i Poslovnik su:  

 Terezija Bogdanović, za predsjednika 

 Drago Marić, za člana 

 Terezija Sočković, za člana 

 

 Ostali članovi Općinskog vijeća predložili su Dražena Maršić,inž., za člana, te Jelenu 

Turčić, prof. za člana.  

 Obzirom da nije bilo više prijedloga Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo slijedeće 

 

R J E Š E N J E 

o izboru predsjednika i članova 

Odbora za Statut i Poslovnik 

Općine Vrpolje 

 

Članak 1. 

 U Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vrpolje biraju se: 

 

1.   Terezija Bogdanović,  za predsjednika 

2. Drago Marić, za člana 

3. Terezija Sočković, za člana 

4.   Dražen Maršić,inž., za člana  

5.   Jelena Turčić, prof., za člana 

 

 

 



Članak 2. 

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

Brodsko-posavske županije.» 

 

TOČKA 3. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za Proračun i  

      financije općine Vrpolje 

 

 Ivan Pralas: Molim gosp. Zdravka Karalić da pročita prijedlog predsjednika i članova 

ispred Kluba vijećnika HDZ-a za Odbor za Proračun i financije općine Vrpolje 

 Zdravko Karalić: U Odbor za Proračun i financije za predsjednika i članove predlažu 

se: 

 Ivan Pralas, za predsjednika 

 Zdravko Karalić, za člana 

 Zlatka Hrastović, za člana 

 

 Ostali vijećnici predložili su: Dražena Maršić,inž. za člana, te Peru Pepić za člana 

 

 Obzirom da nije bilo više prijedloga Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo slijedeće 

 

R J E Š E N J E 

o izboru predsjednika i članova 

Odbora za Proračun i financije 

Općine Vrpolje 

 

      Članak 1. 

 U Odbor za Proračun i financije Općinskog vijeća Općine Vrpolje biraju se: 

 

1. Ivan Pralas, za predsjednika 

2. Zdravko Karalić, za člana  

3. Zlatka Hrastović, za člana 

4. Dražen Maršić, inž., za člana 

5. Pero Pepić, za člana 

Članak 2. 

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

Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 4. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene  

      djelatnosti općine Vrpolje 

 

 Ivan Pralas: Molim gosp. Zdravka Karalić da pročita prijedlog predsjednika i članova 

ispred Kluba vijećnika HDZ-a za Odbor za društvene djelatnosti općine Vrpolje 

 Zdravko Karalić: U Odbor za društvene djelatnosti za  predsjednika i članove 

predlažu se: 

 Terezija Sočković, za predsjednika 

 Tomislav Šimundić, za člana 

 Martina Funarić, za člana 

 

 Ostali vijećnici predložili su: Jožu Biščanić za člana, te Jelenu Turčić,prof. za člana 

 Obzirom da nije bilo više prijedloga Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo slijedeće 

 



R J E Š E N J E 

      o izboru Odbora za društvene djelatnosti 

     Općine Vrpolje 

 

      Članak 1. 

 U Odbor za društvene djelatnosti Općine Vrpolje izabire se: 

 

 1. Terezija Sočković, za predsjednika 

 2. Tomislav Šimundić, za člana 

 3. Martina Funarić, za člana 

 4. Joža Biščanić, za člana 

 5. Jelena Turčić,prof. za člana 

 

Članak 2. 

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

Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 5. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za  

  gospodarstvo i komunalno gospodarstvo općine Vrpolje 

 

  

 Ivan Pralas: Molim gosp. Zdravka Karalić da pročita prijedlog predsjednika i članova 

ispred Kluba vijećnika HDZ-a za Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo općine 

Vrpolje 

 Zdravko Karalić: U Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo općine 

Vrpolje za predsjednika i članove predlažu se: 

 Ivan Pralas, za predsjednika 

 Zdravko Karalić, za člana 

 Tomislav Šimundić, za člana 

 

 Ostali vijećnici predložili su: Pero Pepić, za člana, te Željko Vuković za člana 

 Obzirom da nije bilo više prijedloga Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo slijedeće 

 

R J E Š E N J E 

o izboru Odbora za gospodarstvo i 

komunalno gospodarstvo Općine Vrpolje 

 

      Članak 1. 

 U Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo Općine Vrpolje izabire se: 

 

 1. Ivan Pralas, za predsjednika 

 2. Zdravko Karalić, za člana 

 3. Tomislav Šimundić, za člana 

 4. Pero Pepić, za člana 

 5. Željko Vuković, za člana 

 

      Članak 2. 

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

Brodsko-posavske županije». 

 



TOČKA 6. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za  

  poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo općine Vrpolje 

 

 Ivan Pralas: Molim gosp. Zdravka Karalić da pročita prijedlog predsjednika i članova 

ispred Kluba vijećnika HDZ-a za Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo općine 

Vrpolje 

 Zdravko Karalić: U Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo općine 

Vrpolje za predsjednika i članove predlažu se: 

 Željko Kucjenić, za predsjednika 

 Zvonko Miskrić, za člana 

 Ivica Kulaš, za člana 

 Stjepan Mikić, za člana 

  

 Ostali vijećnici predložili su: Damira Funarić, za člana, Željka Bogdanović, za člana, 

Dragu Čančarević, za člana 

 Obzirom da nije bilo više prijedloga Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo slijedeće 

 

R J E Š E N J E 

o izboru Odbora za poljoprivredu 

vodoprivredu i šumarstvo 

Općine Vrpolje 

 

            Članak 1. 

 U Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

izabiru se: 

 

 1. Željko Kucjenić, za predsjednika 

 2. Zvonko Miskrić, za člana 

 3. Ivica kulaš, za člana 

 4. Stjepan Mikić, za člana 

 5. Damir Funarić, za člana 

 6. Željko Bogdanović, za člana  

 7. Drago Čančarević, za člana 

 

             Članak 2. 

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

Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 7. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za  

  procjenu šteta u poljoprivredi na području općine Vrpolje 

 

 Ivan Pralas: Molim gosp. Zdravka Karalić da pročita prijedlog predsjednika i članova 

ispred Kluba vijećnika HDZ-a za Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo općine 

Vrpolje 

 Zdravko Karalić: U Povjerenstvo za procjenu štete u poljoprivredi na području  

općine Vrpolje za predsjednika i članove predlažu se: 

 Željko Kucjenić, za predsjednika 

 Mara Maglić, za člana 

 Ivan Perčević, za člana 

 Jelka Pušeljić, za člana 



 Ivan Pralas, za člana 

  

 Obzirom da nije bilo više prijedloga Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo slijedeće 

 

R J E Š E N J E 

o izboru Povjerenstva za procjenu šteta u poljoprivredi 

na području Općine Vrpolje 

 

          Članak 1. 

 U Povjerenstvo za procjenu šteta u poljoprivredi na području Općine Vrpolje izabire 

se : 

 1. Željko Kucjenić - za predsjednika 

 2. Mara Maglić, za člana 

 3. Ivica Perčević, za člana 

 4. Jelka Pušeljić, za člana 

 5. Ivan Pralas, za člana 

 

Članak 2. 

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

Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 8. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za  

  procjenu  šteta na stambenim i gospodarskim objektima na području 

  općine Vrpolje 

 

 Ivan Pralas: Molim gosp. Zdravka Karalić da pročita prijedlog predsjednika i članova 

ispred Kluba vijećnika HDZ-a za Povjerenstvo za procjenu šteta na stambenim i 

gospodarskim objektima na području općine Vrpolje 

 Zdravko Karalić: U Povjerenstvo za procjenu šteta na stambenim i gospodarskim 

objektima na području općine Vrpolje za predsjednika i članove predlažu se: 

 Zdravko Karalić, za predsjednika 

 Ivica Kokavec, za člana 

 Marko Bičvić, za člana 

 Matija Bogdanović, za  člana 

 Ivica Novoselović, za člana 

  

  Obzirom da nije bilo više prijedloga Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo slijedeće 

 

R J E Š E N J E 

o izboru Povjerenstva za procjenu šteta 

na stambenim i gospodarskim objektima 

na području Općine Vrpolje 

 

      Članak 1. 

 U Povjerenstvo za procjenu šteta na stambenim i gospodarskim objektima na području 

Općine Vrpolje izabire se: 

 

 1. Zdravko Karalić, za predsjednika 

 2. Ivica Kokavec, za člana 

 3. Marko Bičvić, za člana 



 4. Matija Bogdanović, za člana 

 5. Ivica Novoselović, za člana 

 

      Članak 2. 

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

Brodsko-posavske županije». 

 

TOČKA 9. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za popis 

  birača općine Vrpolje 

 

 Ivan Pralas: U Komisiju za popis birača općine Vrpolje predlažu se: 

 

 Ivan Pralas, za predsjednika 

 Željko Lukačević, za člana 

 Nada Funarić, za člana 

 

 Obzirom da nije bilo više prijedloga Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo slijedeće 

 

R J E Š E N J E 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Vrpolje imenuje Povjerenstvo za popis birača za područje 

Općine Vrpolje u sastavu: 

 

1. Ivan Pralas, predsjednik 

2. Željko Lukačević, član 

3. Nada Funarić, član 

Članak 2. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i na snazi je do opoziva, a biti će 

objavljeno u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

 

 

TOČKA 10. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog 

        plana uređenja općine (PPUO) Vrpolje 

 

 Ivan Pralas zamolio je načelnicu da nazočnima pojasni Izmjenu i dopunu odluke o 

izradi Izmjena i dopuna PPUO Vrpolje. 

 Ankica Zmaić: Pozdravljam sve nazočne na prvoj radnoj sjednici. Prvo što mije drago 

da su sve prethodne točke donesene jednoglasno pa se nadam da će tako biti i ubuduće. 

Također bi napomenula da ovo što predsjednik kaže oporba ja bi rekla prijedlozi ostalih 

vijećnika jer trebamo svi raditi za dobrobit općine. 

 Izmjene i dopune PPUO Vrpolje su u izradi, te smo došli do zaključka da bi trebalo 

proširiti Izmjenu i dopunu sa točkom 10a koja glasi da se osigura prostor za izgradnju srednje 

škole uz parcele Osnovne škole «Ivan Meštrović» odnosno uvrstiti u građevinsko područje 

k.č.br. 1726 i k.č.br. 1727. 

 Nadam se da ćete svi ovu Odluku podržati jer nam je u cilju da Općina ide naprijed i u 

gospodarskom i kulturnom itd. pogledu. 

 

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

jednoglasno je donijelo slijedeću 



IZMJENU I DOPUNU ODLUKE 

o izradi Izmjena i dopuna PPUO Vrpolje 

 

Članak 1.  

 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Vrpolje, donesena 

22. prosinca 2008. godine, a objavljena u «Službenim vjesniku Brodsko-posavske županije» 

br. 23/08., dopunjuje se i proširuje u članku 2. slijedećim zahtjevom: 

 

 u k.o. Vrpolje 

 

10a. Zbog osiguranja potrebnog prostora za izgradnju srednje škole uz parcele Osnovne škole 

«Ivan Meštrović» uvrstiti u građevinsko područje još k.č.br. 1726 i k.č.br. 1727. 

 

Članak 2. 

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

Brodsko-posavske županije» 

 

 

TOČKA 11.  Prijedlog Odluke o visini naknade troškova članovima Općinskog vijeća  

        općine Vrpolje 

 

 Ivan Pralas: U materijalima ste dobili prijedlog Odluke o visini naknade troškova 

članovima Općinskog vijeća. Na sjednici OO HDZ-a predloženo je da to bude iznos 100,00 

kuna kako je bilo i u prošlom mandatu. 

 Nakon rasprave u kojoj je sudjelovala većina vijećnika jednoglasno je donesena 

slijedeća 

O D L U K U 

o visini naknade troškova članovima 

Općinskog vijeća Općine Vrpolje 

 

      Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova za prisustvovanje sjednicama za 

članove Općinskog vijeća Općine Vrpolje i to za svako prisustvovanje sjednici za svoj rad 

imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 100,00 kuna. 

 

      Članak 2. 

 Članovima Općinskog vijeća koji za službene potrebe Općine odlaze na službena 

putovanja u zemlji i u inozemstvu, pripada pravo pune naknade troškova prijevoza, naknade 

punog iznosa hotelskog računa i pravo na naknadu dnevnice do visine koju Pravilnik o porezu 

na dohodak utvrđuje kao neoporezivu isplatu za tu namjenu. 

       

      Članak 3. 

 Naknade iz članka 1. ove Odluke isplaćuju se i dužnosnicima koji profesionalno 

obavljaju svoju funkciju, te djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje koji 

prisustvuju sjednicama izvan radnog vremena. 

 

      Članak 4. 

 Sredstva za isplatu naknada, putnih troškova i dnevnica, te poreznih davanja 

osiguravaju se u Proračunu Općine Vrpolje. 

 



      Članak 5. 

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

Brodsko-posavske županije».  

 

TOČKA 12. R a z l i č i t o. 

 

 Ivan Pralas: Ukoliko ima pitanja i prijedloga možete se javiti za riječ. 

 Ankica Zmaić: Želim napomenuti da će slijedeća sjednica biti na kraju slijedećeg 

tjedan na kojoj će se donositi Statut i Poslovnik, a također će biti jedna od točaka Izbor 

drugog potpredsjednika Općinskog vijeća pa molimo ostale vijećnike znači osim vijećnika 

HDZ-a da se do slijedeće sjednice dogovore o konkretnom prijedlogu za ovu funkciju. 

 Joža Biščanić – Obzirom da se nekolicina nas kandidirala na izborima htio bih pitati 

tko dobiva naknadu za kandidaturu, dali kandidat osobno ili stranka ispred koje se kandidat 

kandidirao. 

 Ankica Zmaić: Naknade dobiva stranka  

 Dražen Maršić,inž. – Kada će se krenuti sa izgradnjom nogostupa 

 Ankica Zmaić: Potpisala sam Ugovor u Ministarstvu regionalnog razvoja i rečeno je 

da će biti u lipnju raspisivanje natječaja, međutim sada je srpanj , a ja vam iskreno kažem da 

ne vjerujem da će biti i u prosincu. Ovaj projekt sufinanciranja vodi Ministarstvo regionalnog 

razvoja kroz EIBII. 

 Dražen Maršić,inž. – Po završetku radova na javnoj rasvjeti ispred kućnog broja 34 

nisu sanirali štetu koju su napravili. 

 Ankica Zmaić: Upoznati su s tim i riješit će to. 

 

 Obzirom da nije više bilo pitanja i prijedloga predsjednik Općinskog vijeća gosp.Ivan 

Pralas zaključio je sjednicu u 21,00 sat. 

 

 

Zapisničar:      Predsjednik Općinskog vijeća: 

Nada Funarić       Ivan Pralas   


