ZAPISNIK
S PRVE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE
04. SRPNJA 2017.g
Predsjednica Općinskog vijeća Općine Vrsi Josipa Maraš otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne
vijećnike.
Konstatira da su pozivi za sjednicu uredno dostavljeni svim vijećnicima. Utvrđuje da su prisutni
sljedeći vijećnici: Josip Perković, Josipa Maraš, Valentin Vučković, Antonio Perinić, Kristian Vukić,
Ivan Jurlina, Lovre Perinić.
Utvrđuje da postoji kvorum za održavanje sjednice, te da je prisutno 7 od ukupno 11 vijećnika (na
sjednici nisu prisutni: Sandra Vukić, Srećko Maraš, Josip Ćošić, Domagoj Marinković). Sjednici
prisustvuje načelnik Luka Perinić i donačelnica Anita Maraš.
Predsjednica Općinskog vijeća Josipa Maraš predlaže sljedeći dnevni red:
Polaganje prisege vijećnika Domagoja Marinkovića
Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi
Izbor članova Vijeća za dodjeljivanje koncesija na pomorskom dobru
Prijedlog o visini naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću
Prijedlog o osnovici plaće i nadopuni koeficijenta za utvrđivanje plaća načelnika Općine
Vrsi
6. Prijedlog o osnovici plaće i nadopuni koeficijenta za utvrđivanje plaća zamjenice načelnika
Općine Vrsi
1.
2.
3.
4.
5.

Josipa Maraš: Ima li još prijedloga za nadopunu dnevnog reda ili primjedbi na dnevni red?
Luka Perinić: Nadopuna dnevnog reda sa sljedećim točkama:
 Odobravanje Karin savjetovanje d.o.o. revizorske kuće koja će istražiti poslovanje općine
u prethodne 4 godine.
 Odobrenje načelniku Općine Vrsi Luki Periniću za punjenje rezervoara na teret općine u
privatnom osobnom automobilu za potrebe obavljanja općinskih poslova.
Obe točke za nadopunu dnevnog reda su usvojene jednoglasno sa 7 glasova za.
Josipa Maraš: Dajem predloženi dnevni red na glasovanje.
Zaključak: Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 7 glasova za.
Ad.1.
Josipa Maraš: Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.
Polaganje prisege vijećnika Domagoja Marinkovića jer vijećnik Domagoj Marinković nije položio
prisegu na konstituirajućoj sjednici, međutim nije prisutan ni na ovoj sjednici, stoga ova točka dnevnog
reda ostaje za sljedeću sjednicu.
Ad.2.
Josipa Maraš: Prelazimo na drugu točku dnevnog reda.

Prihvaćanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća. Kako je konstituirajuću sjednicu
vodio predstavnik Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, te je Zapisnik potpisan od svih koji su to
trebali učiniti i kao takav dostavljen i Uredu državne uprave i Ministarstvu, predlažem da Zapisnik i mi
kao vijeće prihvatimo. Zapisnik niste dobili s pozivom jer do dana slanja poziva nismo uspjeli doći do
predstavnika Ureda državne uprave, ali sada je tu ispred vas i dajem vam par minuta vremena da ga
pročitate.
Josipa Maraš: Ima li primjedbi?
Lovre Perinić: Zašto zapisnik nije bio dostavljen s pozivom na sjednicu?
Josipa Maraš: Zato jer nije bio potpisan od strane svih potrebnih osoba kad se slao poziv, ubuduće ćete
uvijek dobiti zapisnik od prethodne sjednice s pozivom.
Luka Perinić: Imajte razumijevanja s obzirom da je pročelnik na godišnjem odmoru i da se snalazimo
sami.
Josipa Maraš: Tko je za prihvaćanje primjedbe od Lovre Perinića?
Primjedba od Lovre Perinića je usvojena jednoglasno sa 7 glasova za.
Nema više primjedbi.
Josipa Maraš: Tko je za prihvaćanje zapisnika s konstituirajuće sjednice? Dajem ovu točku dnevnog
reda na glasovanje.
Zaključak: Zapisnik s konstituirajuće sjednice je usvojen sa 6 glasova za i 1 glas protiv.
Ad.3.
Josipa Maraš: Prelazimo na treću točku dnevnog reda.
Izbor članova Vijeća za dodjeljivanje koncesija na pomorskom dobru. Dajem riječ predsjedniku
Komisije za izbor i imenovanja Josipu Perkoviću.
Sukladno članku 42. Statuta Općine Vrsi Josip Perković donosi prijedloge.
Josip Perković: Donosim vam prijedloge o članovima Vijeća.


Šime Stojak, predsjednik

Josipa Maraš: Tko je za da Šime Stojak bude predsjednik Vijeća za koncesijska odobrenja na
pomorskom dobru?
Šime Stojak je imenovan kao predsjednik Vijeća za dodjeljivanje koncesija na pomorskom dobru s 6
glasova za i 1 glas protiv.


Krešimir Ćosić, član

Josipa Maraš: Tko je za da Krešimir Ćosić bude član Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom
dobru?
Krešimir Ćosić je imenovan kao član Vijeća za dodjeljivanje koncesija na pomorskom dobru s 6 glasova
za i 1 glas protiv.


Ivan Milutin, član

Josipa Maraš: Tko je za da Ivan Milutin bude član Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom
dobru?
Ivan Milutin je imenovan kao član Vijeća za dodjeljivanje koncesija na pomorskom dobru s 6 glasova
za i 1 glas protiv.


Ljiljana Peričin, član

Josipa Maraš: Tko je za da Ljiljana Peričin, predstavnica Ureda za more i turizam Zadarske županije,
bude član Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru?
Ljiljana Peričin, predstavnica Ureda za more i turizam Zadarske županije, je imenovana kao član Vijeća
za dodjeljivanje koncesija na pomorskom dobru s 6 glasova za i 1 glas protiv.


Nedjeljko Sjauš, član

Josipa Maraš: Tko je za da Nedjeljko Sjauš, predstavnik Lučke kapetanije, bude član Vijeća za
koncesijska odobrenja na pomorskom dobru?
Nedjeljko Sjauš, predstavnik Lučke kapetanije, je imenovan kao član Vijeća za dodjeljivanje koncesija
na pomorskom dobru s 6 glasova za i 1 glas protiv.

Zaključak: Formirano je Vijeće za dodjeljivanje koncesija na pomorskom dobru sa sljedećim
članovima: Šime Stojak, Krešimir Ćosić, Ivan Milutin, Ljiljana Peričin te Nedjeljko Sjauš.
Ad.4.
Josipa Maraš: Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda.
Prijedlog o visini naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću. Dajem riječ predsjedniku
Komisije za izbor i imenovanja Josipu Perkoviću.
Sukladno članku 42. Statuta Općine Vrsi Josip Perković donosi prijedloge.
Josip Perković: Donosim prijedlog o visini naknada za vijećnike. Moj prijedlog je da mi svi kao vijećnici
volontiramo, točnije da ne primamo nikakvu naknadu.
Josipa Maraš: Ima li još prijedloga?
Nije bilo drugih prijedloga.
Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Zaključak: Odlučeno je s 6 glasova za i 1 protiv da vijećnici Općinskog vijeća neće primati nikakvu
novčanu naknadu, točnije da će volontirati.
Ad.5.
Josipa Maraš: Prelazimo na petu točku dnevnog reda.
Prijedlog o osnovici za obračun plaće i nadopuni koeficijenta za utvrđivanje plaća načelnika Općine
Vrsi. Dajem riječ načelniku Luki Periniću.

Sukladno članku 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 28/10 Luka
Perinić donosi prijedlog.
Luka Perinić: Donosim prijedlog o visini osnovice plaće i koeficijenta za načelnika. S obzirom da sam
se odlučio poslom načelnika baviti profesionalno predlažem da se na osnovicu plaće od 5108,84 nadoda
koeficijent od 2.5.
Josipa Maraš: Otvaram raspravu.
Lovre Perinić: Zašto prijedlozi o plaći nisu bili dostavljeni uz poziv?
Josipa Maraš: Zato jer do dana slanja poziva na sjednicu još uvijek nije bilo odlučeno.
Nije bilo više rasprave.
Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Zaključak: Sukladno članku 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN
28/10 Općinsko vijeće donosi odluku da će se osnovica plaće obračunavati s koeficijentom 2.5 za visinu
plaće načelnika Općine Vrsi sa 6 glasova za i 1 suzdržan.

Ad.6.
Josipa Maraš: Prelazimo na šestu točku dnevnog reda.
Prijedlog o osnovici za obračun plaće i nadopuni koeficijenta za utvrđivanje plaća zamjenice načelnika
Općine Vrsi. Dajem riječ zamjenici načelnika Aniti Maraš.
Anita Maraš: Donosim prijedlog o visini osnovice plaće i koeficijenta za zamjenicu načelnika. S
obzirom da sam se odlučila poslom zamjenice načelnika baviti profesionalno predlažem da se na
osnovicu plaće od 5108,84 nadoda koeficijent od 2.0.
Josipa Maraš: Otvaram raspravu.
Nije bilo rasprave.
Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Zaključak: Odlučeno je da će se osnovica plaće obračunavati s koeficijentom 2.0 za visinu plaće
zamjenice načelnika Općine Vrsi sa šest (6) glasova za i 1 suzdržan.

Ad.7.
Josipa Maraš: Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda
Odobravanje Karin savjetovanje d.o.o. revizorske kuće koja će istražiti poslovanje općine u
prethodne 4 godine.
Josipa Maraš: Otvaram raspravu.

Lovre Perinić: Zašto ne istražujete od početka postojanja općine?
Luka Perinić: Jer bi to bilo preskupo.
Nije više bilo rasprave.
Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Zaključak: S 6 glasova za i 1 protiv odobrava se najam Karin savjetovanje d.o.o revizorske kuće za
istraživanje poslova općine u prethodne 4 godine.
Ad.8.
Josipa Maraš: Prelazimo na osmu točku dnevnog reda.
Odobrenje načelniku Općine Vrsi Luki Periniću za punjenje rezervoara na teret općine u privatnom
osobnom automobilu za potrebe obavljanja općinskih poslova.
Josipa Maraš: Otvaram raspravu.
Nije bilo rasprave.
Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Zaključak: S 6 glasova za i 1 suzdržan odobrava se Luki Periniću, načelniku, punjenje rezervoara na
teret općine u privatnom osobnom automobilu za potrebe obavljanja općinskih posloa

S ovime je iscrpljen dnevni red, te stoga zaključujem sjednicu i zahvaljujem se vijećnicima na prisustvu.

Vrsi, 04. srpnja 2017.g.
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