
ZAPISNIK 

S 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 16. 

RUJNA 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, Antonio Perinić, Martina 

Bukva Perinić.  

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

sjednici nisu prisutni: Lovre 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 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi 

2. Odluka o početku postupka javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje 

dimnjačarskih poslova na području Općine Vrsi 

3. Odluka o početku postupka javnog natječaja za povjeravanje poslova održavanje javne 

rasvjete na području Općine Vrsi 

4. Odluka o početku postupka javnog natječaja za povjeravanje poslova asfaltiranja 

nerazvrstanih cesta na području Općine Vrsi 

5. Odluka o početku postupka javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje poslova 

prijevoza pokojnika na području Općine Vrsi 

6. Odluka o početku postupka javnog natječaja za davanje koncesije za poslove crpljenja, 

odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Vrsi 

7. Odluka o izmjeni i dopuni proračuna Općine Vrsi za 2019. godinu te projekcije za 2020. i 

2021. godinu 

8. Odluka o izmjeni i dopuni programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrsi za 2019. 

godinu 

9. Odluka o izmjeni i dopuni programa javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju 

na području Općine Vrsi za 2019. godinu 

10. Odluka o izmjeni i dopuni programa javnih potreba u sportu na području Općine Vrsi za 

2019. godinu 

11. Odluka o izmjeni i dopuni programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu 

12. Odluka o izmjeni i dopuni programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini 

Vrsi za 2019. godinu 

13. Odluka o izmjeni i dopuni programa održavanja objekata komunalne infrastrukture  u 

Općini Vrsi za 2019. godinu 

 

 

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

 

Luka Perinić: Ja bih imao primjedbi na dnevni red. Naime, točke pod rednim brojem 5. i 6. više nisu na 

lokalnoj razini po novom Zakonu, stoga predlažem da se te točke maknu s dnevnog reda. A s obzirom 



da se sve sljedeće točke nadovezuju i na te dvije točke potreban je ispravak proračuna Općine Vrsi za 

2019. godinu, u svih programa, stoga bih predložio da se te točke ostave za sljedeću sjednicu jer ćemo 

pripremiti nove prepravljene prijedloge. 

 

Josipa Maraš: Pojedinačnim glasovanjem s dnevnog reda sa 6 glasova ZA su izbačene sljedeće točke: 

5.,6., 7., 8., 9., 10., 11, 12., i 13. s time da je obavezno točke 7., 8., 9., 10., 11, 12., i 13. pripremiti za 

sljedeću sjednicu 

 

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

 

Luka Perinić: Predložio bi nadopunu sa sljedećim točkama 

 Odluka o namjeni sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe 

 Odluka o određivanju lokacije i uvjeta za odlaganje viška iskopa na području Općine Vrsi 

 Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Sve nadopune dnevnog reda su usvojene sa 6 glasova ZA. 

Josipa Maraš: Dajem predloženi dnevni red na glasovanje. 

 

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

 

Ad.1. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na prvu točku dnevnog reda. 

Usvajanje zapisnika s 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nema primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Josipa Maraš: Tko je za prihvaćanje zapisnika s 17. sjednice? Dajem ovu točku dnevnog reda na 

glasovanje. 

 

Zaključak: Zapisnik s 17. sjednice je jednoglasno usvojen sa 6 glasova ZA. 

 

Ad.2.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na drugu točku dnevnog reda. 

Odluka o početku postupka javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 

na području Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo pitanja. 

 

Josipa Maraš: Odluka o početku postupka javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje 

dimnjačarskih poslova na području Općine Vrsi je usvojena sa 6 glasova ZA. 

 

Ad.3.  



 

Josipa Maraš: Prelazimo na treću točku dnevnog reda. 

Odluka o početku postupka javnog natječaja za povjeravanje poslova održavanje javne rasvjete na 

području Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu.  

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Odluka o početku postupka javnog natječaja za povjeravanje poslova održavanje javne 

rasvjete na području Općine Vrsi je usvojena sa 6 glasova ZA. 

 

Ad. 4.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. 

 

Odluka o početku postupka javnog natječaja za povjeravanje poslova asfaltiranja nerazvrstanih cesta na 

području 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 početku postupka javnog natječaja za povjeravanje 

poslova asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Vrsi. 

 

Ad. 5.  

Josipa Maraš: Prelazimo na petu nadoupnjenu točku dnevnog reda. 

 

Odluka o namjeni sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena odluka o namjeni sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe. 

 

Ad. 6.  

Josipa Maraš: Prelazimo na šestu točku dnevnog reda. 

 

Odluka o određivanju lokacije i uvjeta za odlaganje viška iskopa na području Općine Vrsi 

 

Luka Perinić: Kako kreće projekt kanalizacije potrebno je višak iskopa negdje privremeno odložiti jer 

se to smatra rudnim bogatstvom. Stoga predlažem da to bude na k.č. 8 u Vrsima. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 



Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena odluka određivanju lokacije i uvjeta za odlaganje viška iskopa 

na području Općine Vrsi. 

 

Ad. 7.  

Josipa Maraš: Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda. 

 

Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Luka Perinić: Naime, Općina Vrsi već nekoliko godina vodi sudski spor s obitelji Kerovac zbog 

rješavanja imovinsko pravnih odnosa između Općine Vrsi i navedene obitelji. Da bi se riješio taj 

problem, predlažem da se obitelji, točnije Kristijanu Kerovcu, proda potrebni dio k.č.2591/3 da bi obitelj 

stekla uvjete za potrebne dozvole u svrhu rješavanja stambenog pitanja. Također, isto je potrebno za 

obitelj Kubalak. Sudski vještak je izašao na teren, napravio elaborat te je procijenio vrijednost te čestice. 

Predlažem da pregledate elaborat.  

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine 

Vrsi. 

 

 

Josipa Maraš: S ovime je iscrpljen dnevni red stoga zaključujem sjednicu i zahvaljujem se vijećnicima 

na prisustvu. 

 

Vrsi, 16. rujna 2019. godine 

 

Zapisničar OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

Marko Rončević Predsjednica 

  Josipa Maraš 


