
ZAPISNIK 

S 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 08. 

SVIBNJA 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, Nevena Radić, Valentin Vučković, Martina Bukva, 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 15. 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 Ivone Vukić 

5. Donošenje odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Vrsi 

6. Usvajanje pravilnika o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnog redara 

7. Donošenje sporazuma o podjeli udjela u tvrtkama 

8. Donošenje odluke o raspodijeli sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova 

Općinskog vijeća Općine Vrsi 

9. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na plan upisa za 2019./2020. pedagošku godinu 

u dječji vrtić „Vrška vila“ 

10. Usvajanje izvještaja o ostvarenju financijskog plana dječjeg vrtića „Vrška vila“ za 2018. 

godinu 

 

 

Josipa Maraš: Na početku moram predložiti izmjenu dnevnog reda. Nakon slanja poziva za sjednicu 

Općinskog vijeća zaprimljena je ostavka vijećnice Ivone Vukić, stoga točka pod brojem 4. se mijenja 

na način da će prisegu položiti vijećnica Martina Bukva. 

 

Izmjena dnevnog reda je usvojena sa 6 glasova ZA. 

 

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

 

Luka Perinić: Ja imam prijedlog za dvije točke nadopune dnevnog reda.  

 Izmjena naziva ulice Žrtava Jame Golubinke u Put Straž'ce 

 Odluka o donaciji Udruzi pomoraca Sv. Nikola Vrsi 



Prva točka nadopune dnevnog reda je prihvaćena sa 5 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN, a druga točka 

nadopune je prihvaćena sa 6 glasova ZA. 

 

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

 

Lovre Perinić: Nadopunio bih dnevni red s dvije točke: 

 Odluka o naknadi za rad vijećnicima Općinskog vijeća Općine Vrsi 

 Odluka o naknadi za predsjednika Općinskog vijeća Općine Vrsi. 

 

Obe točke nadopune su prihvaćene jednoglasno sa 6 glasova ZA. 

 

Nije bilo više nadopuna. 

 

Josipa Maraš: Dajem predloženi dnevni red na glasovanje s nadopunjenim točkama. 

 

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

 

Ad.1. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na prvu točku dnevnog reda. 

Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nema primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Josipa Maraš: Tko je za prihvaćanje zapisnika s 15. sjednice? Dajem ovu točku dnevnog reda na 

glasovanje. 

 

Zaključak: Zapisnik s 15. 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. 

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

vijeća  

 

Josipa Maraš: Molim predsjednicu Mandatne komisije da pročita Izvješće. 

 

Nevena Radić:  



I. Dana 28. veljače 2019. godine zaprimljen je zahtjev vijećnika Ivana Jurline za stavljanje 

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

posljedicu ima mirovanje mandata. 

 

II. Sukladno članku 81. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 

121/16), sljedeći neizabrani kandidat s liste grupe birača nositelj liste Luka Perinić je Ivona 

Vukić. 

 

III. Dana 29. travnja 2019. godine zaprimljen je zahtjev vijećnice Ivone Vukić za stavljanje mandata 

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

posljedicu ima mirovanje mandata. 

 

IV. Sukladno članku 81. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 

121/16), sljedeći neizabrani kandidat s liste grupe birača nositelj liste Luka Perinić je Martina 

Bukva. 

 

 

Josipa Maraš: Hvala Nevena. 
 

Ad. 4.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na izmijenjenu četvrtu točku dnevnog reda. 

 

Polaganje prisege vijećnice Martine Bukve 

 

Josipa Maraš: Martina molim te ustani. Nakon što pročitam prisegu ti ćeš 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. 

 

Martina Bukva: Prisežem. 

 

Ad. 5.  

Josipa Maraš: Prelazimo na petu točku dnevnog reda. 

 

Josipa Maraš: Donošenje odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Vrsi. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 5 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN je usvojena odluka o nerazvrstanim cestama na području 

Općine Vrsi. 

 

Ad. 6.  

Josipa Maraš: Prelazimo na šestu točku dnevnog reda. Usvajanje pravilnika o iskaznici, oznaci i 

službenoj odjeći komunalnog redara 

 



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 nerazvrstanim cestama na području Općine Vrsi. 

 

Ad. 7.  

Josipa Maraš: Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda. Donošenje sporazuma o podjeli udjela u 

tvrtkama. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojen sporazum o podjeli udjela u tvrtkama. 

 

Ad. 8.  

Josipa Maraš: Prelazimo na osmu točku dnevnog reda. Donošenje odluke o raspodijeli sredstava za rad 

političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Vrsi. 

 

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 raspodijeli sredstava za rad političkih stranaka i 

nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Vrsi. 

 

Ad. 9.  

Josipa Maraš: Prelazimo na devetu točku dnevnog reda. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na 

plan upisa za 2019./2020. pedagošku godinu u dječji vrtić „Vrška vila“. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na plan upisa za 

2019./2020. pedagošku godinu u dječji vrtić „Vrška vila“. 

 

Ad. 10.  

Josipa Maraš: Prelazimo na desetu točku dnevnog reda. Usvajanje izvještaja o ostvarenju financijskog 

plana dječjeg vrtića „Vrška vila“ za 2018. godinu. 

 



Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojen izvještaja o ostvarenju financijskog plana dječjeg vrtića „Vrška 

vila“ za 2018. godinu. 

 

Ad. 11.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 11. nadopunjenu točku dnevnog reda. Izmjena naziva ulice Žrtava Jame 

Golubinke u Put Straž'ce. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Luka Perinić: Stanovnici u ulici koja se trenutno zove Ulica žrtava Jame Golubinke su došli s peticijom 

potpisanom od strane svih stanara ulice, a u kojoj izražavaju želju da se njihova ulica preimenuje Put 

Straž'ce jer se tako i prije zvala.  

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 5 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN je usvojena izmjena naziva ulice Žrtava Jame Golubinke 

u Put Straž'ce. 

 

 

Ad. 12.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 12. nadopunjenu točku dnevnog reda. Odluka o donaciji Udruzi pomoraca 

Sv. Nikola Vrsi. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Luka Perinić: Naknadno sam dobio informaciju o sakupljanju novaca za Udrugu pomoraca za izgradnju 

spomenika stoga predlažem da donesemo Odluku o donaciji Udruzi Pomoraca Sv. Nikola Vrsi. Naime, 

radi se o donaciji od 70.000,00 kn koja im je potrebna za uplatu avansa i mislim da će to biti jedini novac 

potreban od strane Općine, ostalo će Udruga skupiti sama. Mislim da su Vrsi mjesto prepoznatljivo po 

pomorcima i da bi to trebalo podržati. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena Odluka o donaciji Udruzi Pomoraca Sv. Nikola Vrsi. 

 

Ad. 13.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 13. nadopunjenu točku dnevnog reda. Odluka o naknadi za rad vijećnicima 

Općinskog vijeća Općine Vrsi. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Lovre Perinić: Predlažem da se vrate naknade vijećnicima, s obzirom da predsjednik vijeća ima pravo 

na naknadu smatram da bi trebali i mi vijećnici. 

 



Josipa Maraš: Neovisno o tome da li dobivam naknadu ili ne, mislim da mi ju nitko ne može osporiti 

uzimajući u obzir moj rad vezan za ovu funkciju, a i sve ostalo što radim. 

 

Josip Perković: Može li se naknada za vijećnike odrediti poimence za one koji to žele? 

 

Josipa Maraš: Ne može, odluka vrijedi za sve vijećnike Općinskog vijeća. 

 

Luka Perinić: Lovre, koliku naknadu za vijećnike predlažeš? 

 

Lovre Perinić: Predlažem 500kn po sjednici. 

 

Josipa Maraš: Ako nitko nema više ništa za nadodati, dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 5 glasova PROTIV, 1 ZA nije usvojena Odluka naknadi za rad vijećnicima Općinskog 

vijeća Općine Vrsi. 

 

Ad. 14.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 14. nadopunjenu točku dnevnog reda. Odluka o naknadi za predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Vrsi. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Lovre Perinić: Predlažem da se ukine naknada za predsjednika Općinskog vijeća. 

 

Luka Perinić: Ja smatram da predsjednik treba imati pravo na naknadu jer troši svoje vrijeme na 

pripremu papirologije i svega ostalog što je potrebno. 

 

Lovre Perinić: I mi trošimo svoje vrijeme. 

 

Josipa Maraš: Da li želiš biti predsjednik, evo ja ću te predložiti? 

 

Lovre Perinić: Ne želim. 

 

Josipa Maraš: Ako nitko nema više ništa za nadodati, dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 4 glasa PROTIV, 2 ZA nije usvojena Odluka o naknadi za predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Vrsi. 

 

 

 

Josipa Maraš: S ovime je iscrpljen dnevni red. Zaključujem sjednicu i zahvaljujem se vijećnicima na 

prisustvu. 

 

Vrsi, 08. svibnja 2019. godine 

 

Zapisničar OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

Marko Rončević Predsjednica 

  Josipa Maraš 


