
 

IZVADAK IZ  Z A P I S N I K A 

Sa 03. sjednice Općinskog vijeća općine Vrbje održane 05.12.2017.godine s početkom u 19.04 

sati u vijećnici općine Vrbje 

 

PRISUTNI  VIJEĆNICI:  

 

1. Mladen Konjević  6. Josip Kalanjoš   

2. Ivan Kraljić   7. Dragan Sekulić   

3. Ivan Gubić   8. Slavko Karakašić 

4. Milan Bakić    

5. Željko Jurašinović 

                                                                                                             

PREDSJEDAVAJUĆI: Mladen Konjević 

 

Zapisničar: Vesna Abrić 

 

Ostali nazočni: Igor Jurišić – načelnik općine 

                           

 

                                                          

Utvrđen je kvorum od jedanaest (08) vijećnika.  

 

Predsjedavajući otvorio sjednicu i pročitao predloženi dnevni red s prijedlogom dopune dnevnog 

reda, te upitao ima li još tko kakvih dopuna?  

D.Sekulić pozvao se na prethodnu sjednicu na kojoj se predlagalo da se na narednoj sjednici 

općinskog vijeća uvrsti točka dnevnog reda o dodjeli stipendija ili financiranju udžbenika i sl., a to 

nije predloženo kao posebna točka dnevnog reda. 

Predsjedavajući M.Konjević pitao je vijećnika D.Sekulića može li njegov prijedlog da ide pod 

točkom razno da se razgovara s čime se vijećnik složio. 

 

Jednoglasno je usvojen sljedeći dnevni red:  

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 02.sjednice Općinskog vijeća općine Vrbje 

2.  Razmatranje prijedloga Plana gospodarenja otpadom općine Vrbje za razdoblje od 2017.do 

2022.god. 

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Vrbje za 2017.god. 

4. Razno 

 

ad.1. 

 

Predsjedavajući M.Konjević je otvorio prvu točku dnevnog reda. Kako su vijećnici dobili u 

materijalima za sjednicu zapisnik sa 2. sjednice, ukoliko tko ima kakav komentar, predsjedavajući 

je otvorio raspravu: 

Nitko se nije javio za riječ. 

Predsjedavajući prvu točku dnevnog reda daje na glasanje. 

Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 2. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća općine Vrbje. 



ad.2. 

Predsjedavajući M.Konjević je otvorio drugu točku dnevnog reda i u uvodnoj riječ napomenuo kako 

se radi o velikoj problematici koja je regulirana Zakonom i obvezuje jedinice lokalne samouprave, 

pa bi volio da se vijećnici uključe u raspravu. Puno je pitanja još neriješeno, ali se zna da se na 

ovakav način više neće moći sakupljati i odvoziti smeće, što će to značiti za koncesionare, što za 

građane kad su cijene u pitanju vidjet ćemo u dolazećem periodu. 

Predsjedavajući M.Konjević je riječ dao načelniku da  kaže nešto više po pitanju ove točke dn.reda. 

Načelnik I.Jurišić zahvalio se predsjedavajućem, pozdravio je vijećnike te u nastavku  rekao kako je 

predsjedavajući vrlo opširno objasnio o čemu se radi . U svom izlaganju načelnik je napomenuo 

kako ni država do prošlog mjeseca nije imala usvojen svoj plan, pa kako su se vlade mijenjale jedni 

kažu male općine ne trebaju reciklažna dvorišta imati, drugi kaže da  je obavezno da ih imaju. Što 

će na kraju od toga biti još se ne zna, ali  da općina ne bi bila kažnjavana važno je da ima plansku 

dokumentaciju. Tako do kraja siječnja iduće godine vijeće treba donijeti Odluku o odvojenom 

prikupljanju komunalnog otpada , što ćemo svakako morati usvojiti do određenog datuma. 

Predsjedavajući se uključio u raspravu i pitao načelnika o načinu rada komunalnog redara, odnosno 

kako je od strane građana imao par upita. Osim toga općina Vrbje je izvršila sanaciju deponije 

komunalnog otpada Duge kuće što je općinu koštalo  dosta sredstava, te se boji  da ne dođe do 

situacije da općina mora vlastitim sredstvima sanirati nove „divlje“ deponije koje se pojavljuju. 

Načelnik I.Jurišić je rekao kako komunalni redar za općinu Vrbje i još četiri godine radio godinu i 

po dana i osobno načelnik nije zadovoljan učinkom. Bilo je intervencija od strane komunalnog 

redara izdane su opomenuli bez nekog učinka jer se vidi da se deponije povećavaju. Načelnik je 

predložio da se novonastale deponije očiste o trošku općine, te da se postave kamere na deponiju 

koje bi snimile počinitelje prekršaja. 

Otvorena je rasprava:U raspravi su sudjelovali Ivan kraljić, Dragan Sekulić i Igor Jurišić. 

Jednoglasno se usvaja prijedlog Plana gospodarenja otpadom općine Vrbje za razdoblje od 

2017.do 2022.god. 

 

ad.3. 

Predsjedavajući je pročitao prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  o financiranju političkih 

stranaka u cijelosti koju je donijelo Općinsko vijeće općine Vrbje na 20. sjednici dana 15.03.2017.g. 

Potreba za donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke  proizlazi iz provedenih lokalnih 

izbora koje smo imali ove godine. Prema dosadašnjoj odluci strankama je isplaćeno 50% sredstava, 

preostalih 50% utvrđuje se Odlukom o izmjenama i dopunama. Kako nije bilo promjena u strukturi 

sudjelovanja političkih stranaka u općinskom vijeću općine Vrbje raspored ostaje isti . 

Predsjedavjući je riječ dao načelniku općine. 

Načelnik I.Jurišić je rekao kako je ovom Odlukom o izmjenama i dopunama sve jasno . Sredstva se 

isplaćuju  središnjicama. Ovim načinom zadovoljili smo formu prema određenim institucijama, te 

naveo primjer Državne revizije koja posebnu pozornost obraća na sredstva koja se isplaćuju 

strankama. 

Otvorena je rasprava 

Nitko se nije javio za riječ, pristupilo se glasovanju: 

Sa sedam (7) glasova  „ZA“ i sa jednim glasom (1)  „PROTIV“ se usvaja i donosi Odluka o 

izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Vrbje za 2017.god. 

 

ad.4. 

Predsjedavajući je otvorio ovu točku  dnevnog reda sa upućenim pozivom vijećnicima  za davanje 

prijedloga Plana proračuna  za 2018.g. kako ne bi imali problema kod njegovog razmatranja i 

usvajanja kad bude na dnevnom redu. 

Otvorena je rasprava. 



U raspravi su sudjelovali Dragan Sekulić, Igor Jurišić, Slavko Karkakašić, Josip Kalanjoš i Ivan 

Gubić. 

Predsjedavajući je zaključio sjednicu u 20.10 sati 

 

 

 


