
ZAPISNIK 

S 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 28. 

VELJAČE 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, Ivan Jurlina, Nevena Radić, Valentin Vučković, Lovre Perinić.  

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

sjednici nisu prisutni: Antonio Perinić, 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 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi 

2. Polaganje prisege vijećnika Domagoja Marinkovića 

3. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Malonogometno 

igralište i gledalište Stara gusterna“  
4. Usvajanje analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrsi u 2018. 

godini  
 

 

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 izboru predsjednika Mandatne komisije 

 

Točka nadopune dnevnog reda je prihvaćena jednoglasno sa 6 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 nadopunjenom točkom. 

 

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

 

Ad.1. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na prvu točku dnevnog reda. 

Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi. 
 



Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nema primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Josipa Maraš: Tko je za prihvaćanje zapisnika s 14. sjednice? Dajem ovu točku dnevnog reda na 

glasovanje. 

 

Zaključak: Zapisnik s 14. 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. 

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Malonogometno igralište i 

gledalište Stara gusterna“  
 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 
 

Lovre Perinić: Kako se planira spriječiti vandalizam ukoliko se igralište tako uredi. 

Luka Perinić: Razmotriti ćemo određene solucije, ako bude nadzornih kamera staviti će se obavijest da 

se igralište snima. 
 

Josipa Maraš: Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Malonogometno 

igralište i gledalište Stara gusterna“ je usvojena sa 6 glasova ZA. 
 

Ad. 4.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. 

 

Usvajanje analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrsi u 2018. 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 2018. godini. 
 

Ad. 5.  

Josipa Maraš: Prelazimo na petu nadopunjenu točku dnevnog reda. 

 



Josipa Maraš: S obzirom da je Ivan Jurlina podnio ostavku na mjesto predsjednika Mandatne komisije 

potrebno je izabrati novog. Prijedlog sa šest potpisa je da to bude vijećnica Nevena Radić. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojeno da je nova predsjednica Mandatne komisije Nevena Radić. 
 

Josipa Maraš: S ovime je iscrpljen dnevni red i gotovi smo s regularnim dijelom. Još sam vas dužna 

obavijestiti da je vijećnik Ivan Jurlina zatražio stavljanje mandata u mirovanje na mjesto vijećnika 

Općinskog vijeća Općine Vrsi. Njegov zahtjev predajem Mandatnoj komisiji i neka u skladu s njim 

donesu potrebne izvještaje za sljedeću sjednicu. Zaključujem sjednicu i zahvaljujem se vijećnicima na 

prisustvu. 

 

Vrsi, 28. veljače 2019. godine 

 

Zapisničar OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

Marko Rončević Predsjednica 

  Josipa Maraš 


