ZAPISNIK
S TREĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE
21. RUJNA 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 zapisničar Marko Rončević.
Predsjednica Općinskog vijeća Josipa Maraš predlaže sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi
2. Polaganje prisege vijećnika Domagoja Marinkovića
3. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda
Josipa Maraš: Ima li još prijedloga za nadopunu dnevnog reda ili primjedbi na dnevni red?
Luka Perinić: Nadopuna dnevnog reda sa sljedećim točkama:
 Prijedlog za koeficijent izračuna plaće za radno mjesto stručni suradnik za komunalne
poslove
 Prijedlog za koeficijent izračuna plaće za radno mjesto viši stručni suradnik za proračun i
financije

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.
Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi.
Otvaram raspravu.
Nema primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice.

Josipa Maraš: Tko je za prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice? Dajem ovu točku dnevnog reda na
glasovanje.
Zaključak: Zapisnik s 1. sjednice je jednoglasno usvojen sa 7 glasova ZA.

Ad.2.
Josipa Maraš: Prelazimo na drugu točku dnevnog reda.
Polaganje prisege vijećnika Domagoja Marinkovića jer vijećnik Domagoj Marinković nije
položio prisegu na dosadašnjim sjednicama, međutim nije prisutan ni na ovoj sjednici, stoga
ova točka dnevnog reda ostaje za sljedeću sjednicu.
Ad.3.
Josipa Maraš: Prelazimo na treću točku dnevnog reda.
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Josipa Maraš: Josip Perković, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja donosi potpisani
prijedlog od strane 6 vijećnika i to redom: Josip Perković, Josipa Maraš, Valentin Vučković,
Antonio Perinić, Kristian Vukić, Ivan Jurlina. Na potpisanom prijedlogu se predlaže da u
Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ulaze sljedeći članovi:
 Marko Rončević, predsjednik
 Denis Marić, član
 Ivan Ninčević, član
Josipa Maraš: Otvaram raspravu.
Nije bilo rasprave.
Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Zaključak: Prijedlog za članove Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
usvojen je jednoglasno sa 7 glasova ZA.
Ad.4.
Josipa Maraš: Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda.
Prijedlog za koeficijent izračuna plaće za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE
POSLOVE
Otvaram raspravu.
Nije bilo rasprave.
Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje.

Zaključak: Jednoglasno, sa 7 glasova ZA, je usvojena četvrta točka dnevnog reda.

Ad. 5. Prelazimo na petu točku dnevnog reda.
Prijedlog za koeficijent izračuna plaće za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA
PRORAČUN I FINANCIJE
Josipa Maraš: Luka Perinić, načelnik, predložio je da koeficijent izračuna plaće za radno mjesto
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE bude 1.7.
Otvaram raspravu.
Nije bilo rasprave.
Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Zaključak: Jednoglasno, sa 7 glasova ZA, je usvojena peta točka dnevnog reda.

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

Vrsi, 21. rujna 2017.g.
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