
ZAPISNIK 

S 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 11. 

SIJEČNJA 2019. 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, Antonio Perinić, Ivan Jurlina, Nevena Radić, Valentin 

Vučković, 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, 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 s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi 

2. Polaganje prisege vijećnika Domagoja Marinkovića 

3. Poništavanje Odluke o izmjeni i nadopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća 

službenika i namještenika Općine Vrsi  

4. Poništavanje Odluke o koeficijentu za obračun plaće zamjenice načelnika Općine Vrsi  

5. Poništavanje Odluke o koeficijentu za obračun plaće načelnika Općine Vrsi 

 

 

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

Josipa Maraš: Želim nadopuniti dnevni red sa sljedećim točkama: 

 Odluka o donaciji vijećničkih naknada 

 Odluka o naknadi za rad vijećnika općinskog vijeća 

 

Obje točke nadopune dnevnog reda su prihvaćene jednoglasno sa 7 glasova ZA. 

 

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

 

Nije bilo više nadopuna. 

 

Josipa Maraš: Dajem predloženi dnevni red na glasovanje s nadopunjene 2 točke. 

 

Zaključak: Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 7 glasova ZA. 

 

Ad.1. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na prvu točku dnevnog reda. 

Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi. 

 



Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nema primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Josipa Maraš: Tko je za prihvaćanje zapisnika s 13. sjednice? Dajem ovu točku dnevnog reda na 

glasovanje. 

 

Zaključak: Zapisnik s 13. 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. 

Poništavanje Odluke o izmjeni i nadopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika Općine Vrsi  

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Poništavanje Odluke o izmjeni i nadopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća 

službenika i namještenika Općine Vrsi je usvojeno sa 6 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN. 
 

Ad. 4.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na petu točku dnevnog reda. 

 

Poništavanje Odluke o koeficijentu za obračun plaće zamjenice načelnika Općine Vrsi  

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Lovre Perinić: Možete li mi objasniti zašto su se plaće snižavale na prethodnoj sjednici i sad se te odluke 

poništavaju? 

Josipa Maraš: Jer je smanjenje plaće na prethodnoj sjednici bio moj prijedlog, a previdjeli smo stavku u 

Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi gdje piše da plaće načelnika, zamjenika načelnika, 

službenika i djelatnika u lokalnoj samoupravi može predložiti samo načelnik. Tako da ovu odluku 

moramo poništiti. 

Lovre Perinić: Koja je onda svrha nas vijećnika? 

Josipa Maraš: Ne znam, ali na ovo trenutno ne možemo utjecati. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 



Zaključak: Sa 7 glasova ZA je poništena odluka o koeficijentu za obračun plaće zamjenice načelnika 

Općine Vrsi. 

 

Ad. 5.  

Josipa Maraš: Prelazimo na šestu točku dnevnog reda. 

 

Poništavanje Odluke o koeficijentu za obračun plaće načelnika Općine Vrsi. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA je poništena odluka o koeficijentu za obračun plaće načelnika Općine Vrsi 

s prethodne sjednice. 

 

Ad. 6.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na šestu točku dnevnog reda. 

 

Odluka o donaciji vijećničkih naknada 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

Josipa Maraš: S obzirom na donesenu odluku na prethodnoj sjednici po kojoj svaki nazočni vijećnik na 

sjednici stječe pravo na naknadu od 1250,00kn predlažem da se te naknade doniraju nekoj udruzi. Ako 

se ne možemo odmah dogovoriti kome, to možemo naknadno. 

 

Prijedlog je prihvaćen od strane svih prisutnih vijećnika. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA je usvojena odluka o donaciji vijećničkih naknada. 

 

Ad. 7.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda. 

 

Odluka o naknadi za rad vijećnika općinskog vijeća. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Josipa Maraš: Predlažem da se vijećničke naknade vrate na 0 kuna, tj. da vijećnici volontiraju. 

Lovre Perinić: Zašto ne može biti nekakva simbolična naknada? 

Antonio Perinić: Mi smo obećali našim glasačima da ćemo volontirati kao vijećnici. 

 

Nije bilo više rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 



 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 1 PROTIV je usvojena Odluka o naknadi za rad vijećnika općinskog 

vijeća. 

 

 

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

 

Vrsi, 11. siječnja 2019. godine 

 

Zapisničar OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

Marko Rončević Predsjednica 

  Josipa Maraš 


