
ZAPISNIK 

S 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 25. 

STUDENOG 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, Valentin Vučković, Antonio Perinić, Nevena Radić, 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, viši 

stručni suradnik za proračun i financije 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 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi 

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

2021. godinu 

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

godinu 

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

na području Općine Vrsi za 2019. godinu 

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

2019. godinu 

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

7. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2019. godini 

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

Vrsi u 2019. godini 

9. Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Vrsi 

10. Odluka o dodjeli sredstava od boravišne pristojbe za 2019. godinu koja pripadaju Općini 

Vrsi Turističkoj zajednici Općine Vrsi 

11. Odluka o zaduživanju Općine Vrsi 

12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Vrsi 

13. Odluka o komunalnom doprinosu 

14. Prihvaćanje izvještaja o radu dječjeg vrtića „Vrška vila“ za pedagošku godinu 2018./2019. 

15. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2019. 

godinu 

 

 

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

 

Luka Perinić: Ja bih imao nadopunio dnevni red s odlukom o isplati božićnica stanovnicima Općine Vrsi 

starijima od 65 godina, te pomoći osobama s invaliditetom, teže bolesnim i socijalno ugroženim 

osobama za 2019. godinu 



 

Josipa Maraš: Nadopuna dnevnog reda je usvojena sa 6 glasova ZA. 

 

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

 

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 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nema primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Josipa Maraš: Tko je za prihvaćanje zapisnika s 18. sjednice? Dajem ovu točku dnevnog reda na 

glasovanje. 

 

Zaključak: Zapisnik s 18. sjednice je jednoglasno usvojen sa 6 glasova ZA. 

 

Ad.2.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na drugu točku dnevnog reda. 

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna Općine Vrsi za 2019. godinu te projekcije za 2020. i 2021. godinu 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo pitanja. 

 

Josipa Maraš: Odluka o izmjeni i dopuni proračuna Općine Vrsi za 2019. godinu te projekcije za 2020. 

i 2021. godinu je usvojena sa 6 glasova ZA. 

 

Ad.3.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na treću točku dnevnog reda. 

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

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu.  

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Odluka o izmjeni i dopuni programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrsi za 

2019. godinu je usvojena sa 6 glasova ZA. 

 

Ad. 4.  

 



Josipa Maraš: Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. 

 

Odluka o izmjeni i dopuni programa javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju na području 

Općine Vrsi za 2019. godinu 

 

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 izmjeni i dopuni programa javnih potreba u 

obrazovanju i predškolskom odgoju na području Općine Vrsi za 2019. godinu. 

 

Ad. 5.  

Josipa Maraš: Prelazimo na petu točku dnevnog reda. 

 

Odluka o izmjeni i dopuni programa javnih potreba u sportu na području Općine Vrsi za 2019. godinu 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena odluka o izmjeni i dopuni programa javnih potreba u sportu 

na području Općine Vrsi za 2019. godinu. 

 

Ad. 6.  

Josipa Maraš: Prelazimo na šestu točku dnevnog reda. 

 

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

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Luka Perinić: Ovdje nije bilo nikakvih velikih promjena, sveukupni iznos je ostao jednak koji sad 

dijelimo na 4 udruge. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena odluka o izmjeni i dopuni programa javnih potreba u kulturi 

za 2019. godinu. 

 

Ad. 7.  

Josipa Maraš: Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda. 

 

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2019. godini 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Antonio Perinić: Kad je predviđen završetak radova na Kolištu? 

 



Luka Perinić: Planirano je do Uskrsa, zbog vremenskih neprilika i puno kiše kasnimo s radovima.  

 

Josip Perković: A što je s mrtvačnicom u Poljicima? 

 

Luka Perinić: Mrtvačnica je skoro pa gotova, ostale su još neke sitnice. Na nama je još da nabavimo 

opremu. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojen program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini 

Vrsi u 2019. godini. 

 

Ad. 8.  

Josipa Maraš: Prelazimo na osmu točku dnevnog reda. 

 

Odluka o izmjeni i dopuni programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 

2019. godini 

 

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 izmjeni i dopuni programa održavanja objekata 

komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2019. godini. 

 

Ad. 9.  

Josipa Maraš: Prelazimo na devetu točku dnevnog reda. 

 

Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje 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 donošenju procjene rizika od velikih nesreća za 

područje Općine Vrsi. 

 

Ad. 10.  

Josipa Maraš: Prelazimo na desetu točku dnevnog reda. 

 

Odluka o dodjeli sredstava od boravišne pristojbe za 2019. godinu koja pripadaju Općini Vrsi Turističkoj 

zajednici 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 dodjeli sredstava od boravišne pristojbe za 2019. 

godinu koja pripadaju Općini Vrsi Turističkoj zajednici Općine Vrsi. 

 

 

Ad. 11.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 11. točku dnevnog reda. 

 

Odluka o zaduživanju Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Luka Perinić: Radi se o projektu s kojim bismo zamijenili kompletnu javnu rasvjetu na području Općine 

Vrsi sa LED lampama kod kojih je ušteda do 70%. Jamči se da će Općina nakon 7 godina osjetiti tu 

uštedu. Postoje dvije mogućnosti na koje se Općina može zadužiti, tj. dva modela. Prvi model je da 

tvrtka koja će obavljati zamjenu javne rasvjete digne kredit koji onda Općina otplaćuje kroz radove. 

Drugi model je da Općina digne kredit kod HABOR-a, gdje bi Općina dobila prilično malu kamatu, 

manju od 0.5%. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena odluka o zaduživanju Općine Vrsi. 

 

Ad. 12.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 12. točku dnevnog reda. 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 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 izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

Općine Vrsi. 

 

Ad. 13.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 13. točku dnevnog reda. 

 

Odluka o komunalnom doprinosu 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Marko Rončević: Ovdje smo trebali napraviti izmjene, ali u konačnici cijena ostaje ista, neće biti 

promjena za mještane. 

 



Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena odluka o komunalnom doprinosu. 

 

 

Ad. 14.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 14. točku dnevnog reda. 

 

Prihvaćanje izvještaja o radu dječjeg vrtića „Vrška vila“ za pedagošku godinu 2018./2019. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojen izvještaj o radu dječjeg vrtića „Vrška vila“ za pedagošku godinu 

2018./2019. 

 

Ad. 15.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 15. točku dnevnog reda. 

 

Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2019. godinu 

 

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 prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

proračuna Općine Vrsi za 2019. godinu 

 

Ad. 16.  

Josipa Maraš: Prelazimo na nadopunjenu 16. točku dnevnog reda. 

 

Odluka o isplati božićnica stanovnicima Općine Vrsi starijima od 65 godina, te pomoći osobama s 

invaliditetom, teže bolesnim i socijalno ugroženim osobama za 2019. godinu. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Luka Perinić: Odluka je ostala ista kao i prethodne godine, nema promjena. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena odluka o isplati božićnica stanovnicima Općine Vrsi starijima 

od 65 godina, te pomoći osobama s invaliditetom, teže bolesnim i socijalno ugroženim osobama za 2019. 

godinu. 

 

 



 

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

na prisustvu. 

 

Vrsi, 25. studenog 2019. godine 

 

Zapisničar OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

Marko Rončević Predsjednica 

  Josipa Maraš 


