
ZAPISNIK 

S PETE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 

13. PROSINCA 2017. 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, Nevena Radić, 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, zamjenica načelnika Anita Maraš, zapisničar Marko Rončević i 

stručni suradnik za financije i proračun Kristian Vukić.  

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 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi 

2. Polaganje prisege vijećnika Domagoja Marinkovića 

3. Izvješće Mandatne komisije o stavljanju mandata vijećnika u mirovanje i zamjeni člana 

Općinskog vijeća 

4. Polaganje prisege vijećnice Nevene Radić  

5. Donošenje odluke o promjeni naziva ulice, k.č. 4657 k.o. Vrsi 

6. Donošenje odluke  o prihvaćanju proračuna Općine Vrsi za 2018. godinu i projekcije za 

2019. i 2020. godinu 

7. Donošenje odluke o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2018. godinu 

8. Donošenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture 

9. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture 

10. Donošenje Programa javnih potreba u sportu  

11. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi 

12. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 

13. Donošenje Programa javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju 

14. Donošenje odluke o dodjeli sredstava Turističkoj zajednici Općine Vrsi od boravišne 

pristojbe za 2017. godinu koja pripadaju Općini Vrsi 

15. Prihvaćanje izvješća o radu dječjeg vrtića „Vrška vila“ za pedagošku godinu 2016./2017.  

16. Donošenje odluke o visini plaćanja usluge koju plaćaju roditelji za boravak djece u dječjem 

vrtiću „Vrška vila“ Vrsi 

17. Donošenje odluke o komunalnom doprinosu 

 

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

 

Nema primjedbi niti nadopune dnevnog reda. 

 

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 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nema primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Josipa Maraš: Tko je za prihvaćanje zapisnika s 4. sjednice? Dajem ovu točku dnevnog reda na 

glasovanje. 

 

Zaključak: Zapisnik s 4. 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. 

Izvješće Mandatne komisije o stavljanju mandata vijećnika u mirovanje i zamjeni člana Općinskog 

vijeća 

 

Josipa Maraš: Pozivam predsjednika Mandatne komisije da pročita Izvješće. 

 

Ivan Jurlina: Dana 6. studenog 2017. godine zaprimljen je zahtjev vijećnika Kristiana Vukića za 

stavljanje mandata u mirovanje iz osobnih razloga na dužnost člana Općinskog vijeća Općine Vrsi, što 

za posljedicu ima mirovanje mandata. 

Ivan Jurlina: Sukladno članku 81. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima „Narodne novine“ br. 144/12, 

121/16, sljedeći neizabrani kandidat s liste grupe birača nositelj Luka Perinić je Nevena Radić. 

Izvješće Mandatne komisije Općinsko vijeće Općine Vrsi prima na znanje.  

Zaključak: Mandat vijećnika Kristiana Vukića je stavljen u mirovanje. 

 

 

Ad.4.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. 

Polaganje prisege vijećnice Nevene Radić . 

  

Josipa Maraš: Nevena, kad pročitam prisegu ustati ćeš se i reći „Prisežem“. 

 



Josipa Maraš: „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.“  

Nevena Radić: Prisežem. 

 

Ad. 5.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na petu točku dnevnog reda. 

 

Donošenje odluke o promjeni naziva ulice, k.č. 4657 k.o. Vrsi. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Lovre Perinić: Zašto se mijenja naziv ulice? 

Luka Perinić: Uslijed intervencije hitne medicinske pomoći mještaninu te ulice, hitna ga nije mogla 

pronaći jer postoji „Zukve II ulica“ i „Zukve 2. ulica“ zbog čega je moglo biti smrtnih posljedica. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Jednoglasno, sa 7 glasova ZA, je usvojena odluka o promjeni naziva ulice, k.č. 4657 k.o. 

Vrsi. 

 

Ad. 6.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na šestu točku dnevnog reda. 

 

Donošenje odluke  o prihvaćanju proračuna Općine Vrsi za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. 

godinu. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Lovre Perinić: Zašto je stavljeno 2.000.000,00 kn za groblje? 

Luka Perinić: U planu je da se završi započeto proširenje mjesnog groblja Vrsi  

Lovre Perinić: Da li će cijene grobnica ostati iste? 

Luka Perinić: Hoće. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN, je usvojen proračun Općine Vrsi za 2018. godinu i 

projekcija za 2019. i 2020. godinu. 

 

Ad. 7.  

Josipa Maraš: Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda. 

 

Donošenje odluke o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2018. godinu. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 



Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN, je usvojena odluka o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 

2018. godinu. 

 

Ad. 8.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na osmu točku dnevnog reda. 

 

Donošenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN, je usvojen Program gradnje objekata komunalne 

infrastrukture. 

 

Ad. 9.  

Josipa Maraš: Prelazimo na devetu točku dnevnog reda. 

 

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Jednoglasno, sa 7 glasova ZA, je usvojen Program održavanja komunalne infrastrukture. 

 

Ad. 10.  

Josipa Maraš: Prelazimo na desetu točku dnevnog reda. 

 

Donošenje Programa javnih potreba u sportu. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Jednoglasno, sa 7 glasova ZA, je usvojen Program javnih potreba u sportu. 

 

Ad. 11.  



Josipa Maraš: Prelazimo na jedanaestu točku dnevnog reda. 

 

Donošenje Programa javnih potreba u kulturi. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Antonio Perinić: Za koga je predviđen navedeni iznos? 

Luka Perinić: Iznos će dobiti KUD-ovi s područja Općine, ravnomjerno, bez razlika. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Jednoglasno, sa 7 glasova ZA, je usvojen Program javnih potreba u kulturi. 

 

Ad. 12.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 12. točku dnevnog reda. 

 

Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Jednoglasno, sa 7 glasova ZA, je usvojen Program javnih potreba u socijalnoj skrbi. 

 

Ad. 13.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 13. točku dnevnog reda. 

 

Donošenje Programa javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Jednoglasno, sa 7 glasova ZA, je usvojen Program javnih potreba u obrazovanju i 

predškolskom odgoju. 

 

Ad. 14.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 14. točku dnevnog reda. 

 

Donošenje odluke o dodjeli sredstava Turističkoj zajednici Općine Vrsi od boravišne pristojbe za 2017. 

godinu koja pripadaju Općini Vrsi 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 



 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Jednoglasno, sa 7 glasova ZA, je usvojena odluka o dodjeli sredstava Turističkoj zajednici 

Općine Vrsi od boravišne pristojbe za 2017. godinu koja pripadaju Općini Vrsi. 

 

Ad. 15.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 15. točku dnevnog reda. 

 

Prihvaćanje izvješća o radu dječjeg vrtića „Vrška vila“ za pedagošku godinu 2016./2017.  

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Jednoglasno, sa 7 glasova ZA, je prihvaćeno izvješće o radu dječjeg vrtića „Vrška vila“ za 

pedagošku godinu 2016./2017.  

 

Ad. 16.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 16. točku dnevnog reda. 

 

Donošenje odluke o visini plaćanja usluge koju plaćaju roditelji za boravak djece u dječjem vrtiću 

„Vrška vila“ Vrsi. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Jednoglasno, sa 7 glasova ZA, je usvojena odluka o visini plaćanja usluge koju plaćaju 

roditelji za boravak djece u dječjem vrtiću „Vrška vila“ Vrsi. 

 

Ad. 17.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 17. točku dnevnog reda. 

 

Donošenje odluke o komunalnom doprinosu. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Lovre Perinić: Za prvih 900 m3 stambene zgrade je umanjena cijena, a zadržan je i popust odnosno 

djelomično oslobođene kao dosadašnje, ali je za obujam preko 900 m3 puni iznos. 

 

Marko Rončević: Glavne izmjene se odnose na uvođenje više kategorija cijena doprinosa ovisno o 

namjeni građevine, a za stambene objekte su uvedeni pragovi do 900 m3 kako bi se olakšala gradnja. 

Umanjenje doprinosa za prvi objekt je zadržan, ali je novom odlukom redefinirana tako da je npr. 



umjesto dosadašnje mogućnosti da se popust koristi samo jednom sada se popust može koristiti više 

puta, ali za isti objekt do ukupnog obujam od 900 m3. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Jednoglasno, sa 7 glasova ZA, je usvojena odluka o komunalnom doprinosu. 

 

 

 

 

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

 

 

 

Vrsi, 13. prosinca 2017. godine 

 

 

 

 

 

 Zapisničar: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

 Marko Rončević Predsjednica: 

 Josipa Maraš 


