
ZAPISNIK 

S 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 21. 

PROSINCA 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, 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 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi  

2. Druga izmjena i dopuna proračuna Općine Vrsi za 2019. godinu  

3. Druga izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrsi za 2019. 

godinu  

4. Druga izmjena i dopuna programa javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju na 

području Općine Vrsi za 2019. godinu  

5. Druga izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu na području Općine Vrsi za 2019. 

godinu  

6. Druga izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu  

7. Prva izmjena i dopuna programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi za 

2019. godinu  

8. Druga izmjena i dopuna 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 nadopunio dnevni red sa sljedećim točkama: 

 Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javnog natječaja za povjeravanje 

komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Točka nadopune 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 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 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nema primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Josipa Maraš: Tko je za prihvaćanje zapisnika s 20. sjednice? Dajem ovu točku dnevnog reda na 

glasovanje. 

 

Zaključak: Zapisnik s 20. sjednice je jednoglasno usvojen sa 6 glasova ZA. 

 

Ad.2.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na drugu točku dnevnog reda. 

Druga izmjena i dopuna proračuna Općine Vrsi za 2019. godinu  

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo pitanja. 

 

Josipa Maraš: Druga izmjena i dopuna proračuna Općine Vrsi za 2019. godinu je usvojena sa 6 glasova 

ZA. 

 

Ad.3.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na treću točku dnevnog reda. 

Druga izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrsi za 2019. godinu  

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu.  

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Druga izmjena i dopuna 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. 

 

Druga izmjena i dopuna 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 druga izmjena i dopuna 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. 

 

Druga izmjena i dopuna 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 druga izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu na 

području Općine Vrsi za 2019. godinu. 

 

Ad. 6.  

Josipa Maraš: Prelazimo na šestu točku dnevnog reda. 

 

Druga izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu  

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena druga izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi za 

2019. godinu. 

 

Ad. 7.  

Josipa Maraš: Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda. 

 

Prva izmjena i dopuna programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi za 2019. 

godinu  

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena prva izmjena i dopuna programa gradnje objekata komunalne 

infrastrukture u Općini Vrsi za 2019. godinu. 

 

Ad. 8.  

Josipa Maraš: Prelazimo na osmu točku dnevnog reda. 

 

Druga izmjena i dopuna programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini 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 druga izmjena i dopuna programa održavanja objekata 

komunalne infrastrukture u Općini Vrsi za 2019. godinu. 

 

Ad. 9.  

Josipa Maraš: Prelazimo na devetu točku dnevnog reda. 

 

Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javnog natječaja za povjeravanje 

komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Kristian Vukić: Raspisan je javni natječaj za održavanje javne rasvjete na području Općine i kao jedini 

kandidat koji se javio i koji je ispunio sve uvjete je dosadašnji vanjski suradnik. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku 

javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine 

Vrsi. 

 

 

 

 

 

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

na prisustvu. 

 

Vrsi, 21. prosinca 2019. godine 

 

Zapisničar OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

   Josipa Maraš Predsjednica 

  Josipa Maraš 


