
ZAPISNIK 

S OSME SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 

30. TRAVNJA 2018. GODINE 

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, Ivan Jurlina, Nevena 

Radić. 

Utvrđuje da postoji kvorum za održavanje sjednice, te da je prisutno 6 od ukupno 11 vijećnika (na 

sjednici nisu prisutni: Sandra Vukić, Srećko Maraš, Josip Ćošić, Domagoj Marinković, Lovre Perinić). 

Sjednici prisustvuje načelnik Luka Perinić, donačelnica Anita Maraš, zapisničar Marko Rončević.  

Josipa Maraš: Prije prelaska na dnevni red otvaram Aktualni sat načelnika. Ima li netko nekih pitanja? 

Nije bilo pitanja. 

Predsjednica Općinskog vijeća Josipa Maraš predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi 

2. Polaganje prisege vijećnika Domagoja Marinkovića 

3. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vrsi 

4. Donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja načelnika Općine Vrsi za razdoblje od 01. srpnja 

2017. do 31. prosinca 2017. godine 

5. Prihvaćanje analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrsi u 2017. 

godini 

6. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 

2017. godinu 

7. Donošenje odluke o namjeni viška prihoda po godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 

Općine Vrsi za 2017. godinu 

8. Donošenje odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Ima li još prijedloga za nadopunu dnevnog reda ili primjedbi na dnevni red? 

 

Anita Maraš: Predlažem nadopunu dnevnog reda 

 Prihvaćanje plana upisa u DV „Vrška vila“ za pedagošku godinu 2018.-2019. 

 Odluka o imenovanju ravnateljice DV „Vrška vila“ 

 

Predložene točke nadopune od Anite Maraš su usvojene sa 6 glasova ZA. 

 

Nije bilo više primjedbi ni nadopuna.  

 

Josipa Maraš: Dajem predloženi dnevni red na glasovanje. 

 

Zaključak: Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 6 glasova ZA. 

 

Ad.1. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na prvu točku dnevnog reda. 



Usvajanje zapisnika s 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nema primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Josipa Maraš: Tko je za prihvaćanje zapisnika s 7. sjednice? Dajem ovu točku dnevnog reda na 

glasovanje. 

 

Zaključak: Zapisnik s 7. sjednice je jednoglasno usvojen sa 6 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 izmjeni i dopuni Statuta Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo pitanja. 

 

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vrsi je usvojena sa 6 glasova ZA. 
 

Ad. 4.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. 

 

Donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja načelnika Općine Vrsi za razdoblje od 01. srpnja 2017. do 

31. prosinca 2017. godine 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, je usvojena odluka o prihvaćanju izvještaja načelnika Općine Vrsi za 

razdoblje od 01. srpnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine. 

 

Ad. 5.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na petu točku dnevnog reda. 



 

Prihvaćanje analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrsi u 2017. godini 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, je usvojena analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Vrsi u 2017. godini. 

 

Ad. 6.  

Josipa Maraš: Prelazimo na šestu točku dnevnog reda. 

 

Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2017. godinu 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju 

proračuna Općine Vrsi za 2017. godinu. 

 

Ad. 7.  

 

Josipa Maraš: Donošenje odluke o namjeni viška prihoda po godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 

Općine Vrsi za 2017. godinu. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, je usvojena odluka o namjeni viška prihoda po godišnjem izvještaju o 

izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2017. godinu. 

 

Ad. 8.  

Josipa Maraš: Prelazimo na osmu točku dnevnog reda. 

 

Donošenje odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 



Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Jednoglasno, sa 6 glasova ZA, je usvojena odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog 

plana uređenja Općine Vrsi. 

 

Ad. 9.  

Josipa Maraš: Prelazimo na nadopunjene točke dnevnog reda. 

 

Prihvaćanje plana upisa u DV „Vrška vila“ za pedagošku godinu 2018.-2019. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Jednoglasno, sa 6 glasova ZA, je usvojen plana upisa u DV „Vrška vila“ za pedagošku 

godinu 2018.-2019. 

 

Ad. 10.  

Josipa Maraš: Odluka o imenovanju ravnateljice DV „Vrška vila“ 

 

Josipa Maraš: Prijedlog Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Vrška vila“ je da se za ravnateljicu imenuje 

Tomislava Perinić, dosadašnja ravnateljica. Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Jednoglasno, sa 6 glasova ZA, je donesena odluka o imenovanju Tomislave Perinić za 

ravnateljicu dječjeg vrtića „Vrška vila“. 

 

 

 

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

 

 

 

Vrsi, 30. travnja 2018. godine 

 

 

 

 

 

Zapisničar     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

      Marko Rončević               Predsjednica 

                 Josipa Maraš 


