
 

 IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

Sa 02. sjednice Općinskog vijeća općine Vrbje održane 08.09.2017.godine s početkom u 20.10 

sati u vijećnici općine Vrbje 

 

PRISUTNI  VIJEĆNICI:  

 

1. Mladen Konjević  6. Stjepan Matijević  10. Jelka Bivolčević 

2. Ivan Kraljić   7. Dragan Sekulić   

3. Ivan Gubić   8. Slavko Karakašić 

4. Milan Bakić   9. Mato Stipančević 

5. Željko Jurašinović 

                                                                                                             

PREDSJEDAVAJUĆI: Mladen Konjević 

 

Zapisničar: Vesna Abrić 

 

Ostali nazočni: Igor Jurišić – načelnik općine 

                           Barbara Jurčević- zamjenica načelnika 

 

                                                          

Utvrđen je kvorum od jedanaest (10) vijećnika.  

 

Predsjedavajući otvorio sjednicu i pročitao predloženi dnevni red. Dopuna i izmjena dnevnog reda 

nije bilo. 

Jednoglasno je usvojen sljedeći dnevni red:  

 

D N E V N I   R E D: 

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

2.  Odluka o izradi Registra nekretnina Općine Vrbje 

3. Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 

općine Vrbje za razdoblje 2017.go 2022.godine  

4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 

razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.g.  

5. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine 

Vrbje za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.g. 

6. Razno 

 

ad.1. 

 

Predsjedavajući je otvorio prvu točku dnevnog reda. Kako su vijećnici dobili u materijalima za 

sjednicu zapisnik sa 1. 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 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća općine Vrbje. 

 

ad.2. 



Predsjedavajući je otvorio drugu točku dnevnog redai u uvodnoj riječ napomenuo kako je u 

materijalu za sjednicu općinskog vijeća dostavljeno i obrazloženje o potrebi donošenja Odluke, te 

riječ dao  načelniku općine. 

I.Jurišić, pozdravio je sve prisutne na sjednici te u svom izlaganju također se pozvao na 

obrazloženje odluke u kojem je sve u detalje obrazloženo, te ukoliko nekom nije šta jasno neka 

slobodno pita. Načelnik je također napomenuo da je ova potreba proizišla sa zadnjeg nalaza revizije 

kojem stoji da je općina u obvezi ustrojiti registar nekretnina. 

Nakon uvodnog dijela izlaganja načelnika općine po ovoj točki dnevnog reda, predsjedavajući je 

otvorio raspravu. 

U raspravi su sudjelovali: Dragan Sekulić, Igor Jurišić, Slavko Karakašić 

Jednoglasno se usvaja i donosi Odluka o izradi Registra nekretnina Općine Vrbje. 

 

 

ad.3. 

Nakon što je predsjedavajući otvorio i treću točku dnevnog reda, riječ je dao načelniku općine. 

I.Jurišić, načelnik  kao i u prethodnoj točki dnevnog reda naglasio je kako je općina obavezna 

donijeti i Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Vrbje, na taj način 

ispunjavamo obvezu prema nalazu revizije . U ovom što ste dobili u materijalima vidljivo je kako 

općina mora postupati imovinom. 

Otvorena je rasprava: 

U raspravi su sudjelovali Dragan Sekulić,Igor Jurišić i  Ivan Gubić. 

Jednoglasno se usvaja i donosi Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja 

imovinom u vlasništvu općine Vrbje za razdoblje 2017.go 2022.godine. 

 

Nakon što je predsjedavajući otvorio ovu točku dnevnog reda i riječ dao načelniku općine, načelnik 

je upoznao vijeće da smo ovu odluku trebali i ranije imati na općinskom vijeću ali radi provedbe 

lokalnih izbora i raspuštanja prijašnjeg općinskog vijeća, ista se daje na razmatranje sada. 

Načelnik je u svom pojašnjenju godišnjeg izvještaja za 2016.g. naglasio da su prihodi u iznosu od 

3.497.105,43 kuna, te da su rashodi  nešto veći odnosno 4.227.071,83 kune, te tu dolazi do 

preraspodjele sredstava.  

Otvorena je rasprava: 

U raspravi su sudjelovali: Ivan Kraljić, Igor Jurišić, Dragan Sekulić. 

Jednoglasno se donosi Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 

razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.g.  

 

 

ad.5. 

Predsjedavajući je nakon otvorene točke dnevnog reda riječ dao načelniku. 

Načelnik je rekao kako se vidi ostvarenje proračuna za prvih šest mjeseci u visini od 43%, što je 

pokazatelj da je ostvarenje dosta uravnoteženo s planom. Ako tko ima kakv upit neka pita pa će se 

pojasniti. 

Za raspravu se nitko nije javio. 

Jednoglasno se usvaja i donosi Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

proračuna općine Vrbje za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.g. 

 

ad.6. 

Pod točkom Razno predsjedavajući u uvodnom dijelu objasnio način rada vijeća. Novi vijećnici su 

dobili Poslovnik o radu Općinskog vijeća. Predsjedavajući je naglasio da će prema svima biti 

tolerantan, ali zamolio je vijećnike da ne upadaju jedni drugima u riječ. 

Otvorena je točka dnevnog reda: 



U raspravi su sudjelovali: Željko Jurašinović, Milan Bakić, Stjepan Matijević, Mladen Konjević, 

Igor Jurišić, Dragan Sekulić. 

 

Sjednica je zaključena u 21.35 sati. 

 

 

 

 


