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ZAPISNIK 

sa Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi održane u prostorijama 

Općine Vrsi dana 21. lipnja 2017. godine s početkom u 10:00 sati 

 

Sjednicu otvara i vodi Krešimir Anić, predstavnik Ureda državne uprave u Zadarskoj 

županiji, do određivanja prvog izabranog člana Općinskog vijeća Općine Vrsi s kandidacijske 

liste koja je dobila najviše glasova. Obavlja se prozivka članova Općinskog vijeća. Nakon 

prozivke utvrđeno je da sjednici prisustvuje 10 (deset) kandidata za Općinsko Vijeće, i to: 

Josip Perković, Josipa Maraš, Valentin Vučković, Antonio Perinić, Kristian Vukić, Ivan 

Jurlina, Sandra Vukić, Srećko Maraš, Josip Ćošić i Lovre Perinić. 

Ostali prisutni: Luka Perinić (načelnik Općine Vrsi), Anita Maraš (zamjenica načelnika 

Općine Vrsi), Lena Grbić (predstavnica Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji), 

Krešimir Anić (predstavnik Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji), javnost 

Zapisničar: Lena Grbić 

Sjednica započinje izvedbom himne – Lijepa naša domovino. 

Nakon himne održana je minuta šutnje u čast svi poginulim hrvatskim braniteljima. 

 

Općinsko vijeće na prijedlog Krešimira Anića bez rasprave, jednoglasno utvrđuje sljedeći 

 

Dnevni red: 

- Utvrđivanje kvoruma 

1. Izbor Mandatne komisije, 

2. Izvješće Mandatnog komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća, 

- Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će presjedati do izbora predsjednika 

- Svečana prisega članova Općinskog vijeća, 

3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja, 

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 

- Utvrđivanje kvoruma. 

Prozivom prisutnih kandidata za članove Općinskog vijeća Općine Vrsi utvrđeno je da 

sjednici prisustvuje 10 vijećnika od ukupno izabranih 11 kandidata na izborima od 21. 

svibnja 2017. godine. 
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Konstatira se da se može započeti sa konstituiranjem vijeća sukladno članku 36. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

Ad. 1. Izbor Mandatne komisije 

Sukladno članku 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsi pozvani su ovlašteni 

predlagatelji da podnesu prijedloge za Mandatnu komisiju. 

Potpisani prijedlog za Mandatnu komisiju od strane 6 članova Općinskog vijeća i to: Josipa 

Perkovića, Josipe Maraš, Valentina Vučkovića, Antonia Perinića, Kristiana Vukića, Ivana 

Jurline, je predložilo presjedavatelju da se u Mandatnu komisiju izaberu: 

1. Ivan Jurlina, predsjednik 

2. Kristian Vukić, član 

3. Valentin Vučković, član 

Drugih prijedloga nije bilo. 

Prijedlog Mandatne komisije dat je na glasanje u cjelini i sa 8 glasova ZA, 2 glasova 

PROTIV i 0 SUZDRŽANIH je prihvaćen te Općinsko vijeće donosi: 

ODLUKU 

U Mandatnu komisiju biraju se: 

1. Ivan Jurlina, predsjednik 

2. Kristian Vukić, član 

3. Valentin Vučković, član 

 

Ad. 2. Izvješće Mandatnog komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća 

Predsjednik Mandatne komisije čita Izvješće o provedenim izborima i imenima izabranih 

članova, mirovanju mandata i novi mandati zamjenika. 

 

I. Od ukupno 1.954 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.335 birača, odnosno 

68,32%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.335 birača, odnosno 68,32%. 

Važećih listića bilo je 1.300, odnosno 97,38%. Nevažećih je bilo 35 listića, odnosno 2,62%. 

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova: 

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 602 glasova 46,30% 

Nositelj liste: LUKA PERINIĆ, bacc. oec. 
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2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, 563 glasova - 43,30% 

Nositeljica liste: SANDRA VUKIĆ, prof. 

3. MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA – MODES,97 glasova - 7,46% 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP    

Nositeljica liste: MARIJA BEREC 

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA,38 glasova - 2,92% 

Nositelj liste: NEVENKO BOŽIĆ 

 

III. Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi 

mjesta u općinskom vijeću su: 

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 

Nositelj liste: LUKA PERINIĆ, bacc. oec. 

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 

Nositeljica liste: SANDRA VUKIĆ, prof. 

3. MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 

Nositeljica liste: MARIJA BEREC  

 

IV. Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine 

kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću: 

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 

dobila je 6  mjesta te su s te liste izabrani: 

1. LUKA PERINIĆ, bacc. oec. 

2. JOSIP PERKOVIĆ, mag. ing. aedif. 

3. JOSIPA MARAŠ, mag. educ. inf. 

4. VALENTIN VUČKOVIĆ, mag. pharm. 

5. ANTONIO PERINIĆ 

6. KRISTIAN VUKIĆ, mag. oec. 
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2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 

dobila je 5  mjesta te su s te liste izabrani: 

1. SANDRA VUKIĆ, prof. 

2. SREĆKO MARAŠ, prof. 

3. JOSIP ĆOŠIĆ 

4. LOVRE PERINIĆ, ing. prometa 

5. DOMAGOJ MARINKOVIĆ 

  

3. MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 

dobila je 0  mjesta te s te liste nije izabran niti jedan član. 

 

V. Na osnovi članka 107. stavka 1. u svezi članka 103. stavka 1. Zakona i članka 20. 

Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 

80/10 i 93/11), utvrđuje se da je na provedenim izborima u općinskom vijeću osigurana 

odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine. 

VI. Luka Perinić izabranog sa kandidacijske liste grupe birača obnaša nespojivu dužnost 

stoga ga sukladno članku 81. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 

144/12, 121/16) zamjenjuje Ivan Jurlina, sljedeći neizabrani kandidat s liste grupe biračan 

nositelj liste Luka Perinić. 

 

Izvješće Mandatne komisije Općinsko vijeće Općine Vrsi prima se na znanje.  

 

- Utvrđivanje predsjedatelja sjednice 

U skladu s odredbama članka 87. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima, kojom je određeno 

da konstituirajućom sjednicom predstavničkog tijela do izbora predsjednika predsjeda prvi 

izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, te izvješća Mandatne 

komisije utvrđeno je da se za predsjedatelja sjednice određuje Josip Perković. 
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Josip Perković preuzeo je daljnje vođenje sjednice i odmah predložio sljedeću 5. točku 

dnevnog reda. 

  

- Polaganje svečane prisege članova Općinskog vijeća 

Predsjedatelj sjednice Josip Perković je sukladno čl. 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 

Općine Vrsi pročitao svečanu prisegu: 

„Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Vrsi obavljati 

savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i 

Statuta Općine Vrsi, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine 

Vrsi.“  

Nakon pročitane prisege proziva pojedinačno prisutne vijećnike koji nakon što je izgovoreno 

njegovo ime i prezime ustaje i izgovara „Prisežem“.  

Vijećnik Domagoj Marinković, koji iz opravdanih razloga nije mogao prisustvovati sjednici, 

će izreći prisegu na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća na kojoj je nazočan. 

 

 

Ad. 3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja 

Predsjedatelj sjednice Josip Perković poziva ovlaštene predlagatelje da predlože sastav 

Komisije u pismenom obliku. 

Potpisani prijedlog za Komisiju za izbor i imenovanja od strane 6 članova Općinskog vijeća i 

to: Josipa Perkovića, Josipe Maraš, Valentina Vučkovića, Antoniu Perinića, Kristiana Vukića 

i Ivana Jurline, predsjedavatelju je predložilo da se u Komisiju za izbor i imenovanje izaberu: 

1. Josip Perković, predsjednik 

2. Antonio Perinić, član 

3. Josipa Maraš, član 

Drugih prijedloga nije bilo. 

Prijedlog Komisije za izbor i imenovanja dat je na glasanje u cjelini i sa 8 glasova ZA, 2 

glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANI prihvaćen te Općinsko Vijeće donosi: 

ODLUKU 

U Komisiju za izbor i imenovanje biraju se: 

1. Josip Perković, predsjednik 
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2. Antonio Perinić, član 

3. Josipa Maraš, član 

 

Ad. 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 

Presjedatelj sjednice Josip Perković poziva ovlaštene predlagatelje da predlože predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća u pismenom obliku. 

Potpisani prijedlog od strane 6 članova Općinskog vijeća i to: Josipa Perkovića, Josipe 

Maraš, Valentina Vučkovića, Antonia Perinića, Kristiana Vukića i Ivana Jurline, 

predsjedavatelju je predložilo da se izabere:  

Josipa Maraš, za predsjednicu Općinskog vijeća 

Drugih prijedloga nije bilo. 

Podnesen je samo jedan prijedlog, koji je dat na glasanje i sa 6 glasova ZA i 2 PROTIV i 2 

SUZDRŽANI prihvaćen te Općinsko Vijeće donosi: 

ODLUKU 

Za predsjednicu Općinskog vijeća bira se: 

Josipa Maraš 

 

Izborom predsjednika Vijeća, tj. konstituiranjem Vijeća prestaje dužnost prvog izabranog 

člana Općinskog vijeća Općine Vrsi s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 

Vođenje sjednice preuzima Josipa Maraš, novoizabrana predsjednica Vijeća koja zahvaljuje 

na izboru. 

Utvrđuje da su prijedlog za izbor potpredsjednika Vijeća dostavili isti članovi Vijeća kao i za 

izbor predsjednika Vijeća. Predlažu da se izabere: 

Antonio Perinić, za potpredsjednika Općinskog vijeća 

Podnesen je samo jedan prijedlog, koji je dat na glasanje i sa 6 glasova ZA i 2 PROTIV i 2 

SUZDRŽANI prihvaćen te Općinsko Vijeće donosi: 

ODLUKU 

Za potpredsjednika Općinskog vijeća bira se: 

Antonio Perinić 
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Nakon što je odrađen dnevni red Josipa Maraš, predsjednica, pita ima li prijedloga za 

nadopunu dnevnog reda te Josip Perković predlaže da načelnik i zamjenica načelnika Općine 

Vrsi sukladno čl. 6. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vrsi polože prisegu. 

Podnesen prijedlog je podržan od strane 10 vijećnika. 

Sandra Vukić predlaže dopunu da se navedu svi prisutni imenom, prezimenom i u kojom 

svojstvu su prisutni. 

Podnesen prijedlog je nije podržan sa 6 glasova PROTIV. 

 

Predsjednica vijeća Josipa Maraš je sukladno čl. 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 

Općine Vrsi pročitala svečanu prisegu: 

 „Prisežem svojom čašću da ću dužnost načelnika/zamjenika Općine Vrsi obavljati savjesno i 

odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine 

Vrsi, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Vrsi.“  

Nakon pročitane prisege predsjednica proziva načelnika Općine Vrsi, Luku Perinića koji 

nakon toga ustaje i izgovara „Prisežem“ te  zamjenicu načelnika,  Anitu Maraš  koja nakon 

toga ustaje i izgovara „Prisežem“ 

Prije zaključenja sjednice predsjednica vijeća daje riječ načelniku Općine Vrsi, Luki Periniću 

koji pozdravlja sve prisutne, poziva na suradnju i da svi zajedno „rade u interesu svih za bolje 

sutra“. 

Predsjednica Općinskog vijeća zaključuje konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine 

Vrsi u 10:30 sati. 
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Vrsi, 21. lipnja 2017. godine 

 

Zapisničar 

Predsjednik općinskog vijeća 

Općine Vrsi 

Lena Grbić Josipa Maraš 

Predsjedatelj Načelnik Općine Vrsi 

Josip Perković Luka Perinić 

 

 


