
ZAPISNIK 

S 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 21. 

OŽUJKA 2020. 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 Leonardo Rončević.  

Predsjednica Općinskog vijeća Josipa Maraš predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi 

2. Aktualni sat načelnika  

3. Statutarna odluku o izmjenama statuta Općine Vrsi  

4. Odluka o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Vrsi  

5. Odluka o raspodijeli sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog 

vijeća Općine Vrsi  

6. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Vrsi  

7. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrsi  

8. Odluka o dodjeljivanju materijala za ogradne zidove  

9. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o ostvarenju financijskog plana Dječjeg vrtića "Vrška 

vila" za 2019. godinu  

10. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na plan upisa za pedagošku 2020./2021. godinu  

11. Odluka o davanju suglasnosti za postupke nabave 

 

Nije bilo nadopune. 

 

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 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nema primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Josipa Maraš: Tko je za prihvaćanje zapisnika s 21. sjednice? Dajem ovu točku dnevnog reda na 

glasovanje. 



 

Zaključak: Zapisnik s 21. sjednice je jednoglasno usvojen sa 6 glasova ZA. 

 

Ad.2.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na drugu točku dnevnog reda. 

Aktualni sat načelnika. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu ako netko ima nekih pitanja. 

 

Nije bilo pitanja. 

 

 

Ad.3.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na treću točku dnevnog reda. 

 

Statutarna odluku o izmjenama statuta Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu.  

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Statutarna odluku o izmjenama statuta Općine Vrsi je usvojena sa 6 glasova ZA. 

 

Ad. 4.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. 

 

Odluka o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Vrsi  

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Luka Perinić: Socijalno vijeće Općine Vrsi za sad ne postoji, a nakon osnivanja bi imalo zadaću 

pregledavati zahtjeve za socijalnu pomoć te odlučivati o odobrenju/odbijanju istih. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena odluka o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine 

Vrsi. 

 

Ad. 5.  

Josipa Maraš: Prelazimo na petu točku dnevnog reda. 

 

Odluka o raspodijeli sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine 

Vrsi  

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

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. 6.  

Josipa Maraš: Prelazimo na šestu točku dnevnog reda. 

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Vrsi  

 

Luka Perinić: Ovdje se radi o usklađivanju s planom prijema, neki koeficijenti nisu dobro određeni s 

obzirom na kvalifikacijski rang radnog mjesta. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsi. 

 

Ad. 7.  

Josipa Maraš: Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda. 

 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina 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. Predlažem da se raspiše 

natječaj kako bi se obitelj mogla javiti na njega i nadam se zadovoljiti sve uvjete. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina 

u vlasništvu Općine Vrsi. 

 

Ad. 8.  

Josipa Maraš: Prelazimo na osmu točku dnevnog reda. 

 

Odluka o dodjeljivanju materijala za ogradne zidove  

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena odluka o dodjeljivanju materijala za ogradne zidove. 

 

Ad. 9.  

Josipa Maraš: Prelazimo na devetu točku dnevnog reda. 

 



Zaključak o prihvaćanju izvještaja o ostvarenju financijskog plana Dječjeg vrtića "Vrška vila" za 2019. 

godinu  

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojen zaključak o prihvaćanju izvještaja o ostvarenju financijskog 

plana Dječjeg vrtića "Vrška vila" za 2019. godinu. 

 

Ad. 10.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 10. točku dnevnog reda. 

 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na plan upisa za pedagošku 2020./2021. godinu  

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

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 

pedagošku 2020./2021. godinu. 

 

 

Ad. 11.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 11. točku dnevnog reda. 

 

Odluka o davanju suglasnosti za postupke nabave 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Luka Perinić: U prijedlogu je popis za koji treba suglasnost vijeća da bi se raspisao postupak nabave s 

obzirom da svaka stavka prelazi iznos od 70.000,00kn. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena odluka o davanju suglasnosti za postupke nabave. 

 

 

 

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

na prisustvu. 

 

Vrsi, 21. ožujka 2020. godine 

 

Zapisničar OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

Leondardo Rončević Predsjednica 

  Josipa Maraš 


