
ZAPISNIK 

S 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 16. 

SVIBNJA 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, pročelnik Leonardo Rončević, viši 

stručni suradnik za financije Kristian Vukić.  

Predsjednica Općinskog vijeća Josipa Maraš predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi 

2. Aktualni sat načelnika 

3. Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrsi za 2020. godinu 
4. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 

2020.godini 

5. I. izmjene i dopune  Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 
2020.godini  

6. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Vrsi u                

2020.godini 

7. I. izmjene i dopune  Programa javnih potreba u sportu na području Općine Vrsi u 2020.godini 
8. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju na   

              području Općine Vrsi u 2020.godini  

9. I. izmjene i dopune  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Vrsi u 

2020.godini 

10. Usvajanje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2019.godinu 
11. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu načelnika Općine Vrsi za razdoblje od 01. srpnja 

2019. godine do 31. prosinca 2019. godine 

12. Usvajanje obrazloženja prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine               
Vrsi za 2019. godinu 

13. Odluka o namjeni viška prihoda po godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 

2019.godinu 
14. Usvajanje financijskog izvještaja „Vrsi infrastrukture d.o.o.“ za 2019. godinu  

15. Usvajanje Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Vrsi za 2020. godinu 

16. Odluka o donošenju paketa interventnih mjera za ublažavanje posljedica krize izazvane 

epidemijom covid – 19 i poticanja malog gospodarstva 
17. Davanje Suglasnosti za sklapanje Ugovora o obavljanju poslova hvatanja i daljnjeg 

zbrinjavanja pasa  koji se bez nadzora vlasnika zateknu na javnim površinama Općine Vrsi 

18. Odluka  o obustavi daljnjeg financiranja aktivnosti udruga Općine Vrsi 
19. Usvajanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrsi u 2019. godini 

20. Donošenje Plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Općine Vrsi 



21. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Općine Vrsi 

22. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Vrsi 
23. Donošenje Odluke o imenovanju Uprave groblja 

 

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

 

Luka Perinić: Imam prijedlog za nadopunu dnevnog reda: Odluka o ustrojstvu i djelokrugu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsi 

 

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

 

Josipa Maraš: Dajem predloženi dnevni red na glasovanje s nadopunjenom jednom točkom. 

 

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

 

Ad.1. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na prvu točku dnevnog reda. 

Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi. 
 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nema primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Josipa Maraš: Tko je za prihvaćanje zapisnika s 22. sjednice? Dajem ovu točku dnevnog reda na 

glasovanje. 

 

Zaključak: Zapisnik s 22. 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. 

 

Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrsi za 2020. godinu 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu.  
 



Kristian Vukić: Napravljene su izmjene zbog trenutne situacije s virusom COVID-19 zbog kojeg smo 

morali odustati od nekih projekata, prvotno projekt modernizacije javne rasvjete. U odnosu na prijedlog 

kojega ste zaprimili u materijalima predlagatelj ima jedan amandman te su se vijećnici složili da nije 
takve prirode da bi zahtijevao odgodu glasovanja, a koji amandman se odnosi na prenamjenu iznosa koji 

je bio predviđen za kupovinu električnog gospodarskog vozila na stavku adaptacije dječjeg vrtića kao u 

materijalima koje sada imate pred sobom. 
 

 

Josipa Maraš: Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrsi za 2020. godinu 

je usvojena sa 6 glasova ZA. 
 

Ad. 4.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. 

 

I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2020.godini 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Kristian Vukić: Kao što je već rečeno, morali smo izbaciti neke projekte iz plana za ovu godinu zbog 

trenutne situacije, kao što je modernizacija sustava javne rasvjete. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne 

infrastrukture u Općini Vrsi u 2020.godini. 
 

Ad. 5.  

Josipa Maraš: Prelazimo na petu točku dnevnog reda. 

 

I. izmjene i dopune  Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 

2020.godini  
 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Kristian Vukić: Ovdje smo smanjili iznos koji se odnosi na uređenje plaže, pokušati ćemo napraviti 

najbolje s onim što imamo i koliko financijski budemo u mogućnosti. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena I. izmjena i dopuna  Programa održavanja objekata komunalne 

infrastrukture u Općini Vrsi u 2020.godini. 

 

Ad. 6.  

Josipa Maraš: Prelazimo na šestu točku dnevnog reda. 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Vrsi u  2020.godini 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu.  

 



Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na 
području Općine Vrsi u  2020.godini. 

 

Ad. 7.  

Josipa Maraš: Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda. 

 

I. izmjene i dopune  Programa javnih potreba u sportu na području Općine Vrsi u 2020.godini 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Kristian Vukić: Ovdje se radi o financiranju sportskih udruga i održavanju sportskih igrališta. Sportsko 

igralište Gusterna se započinje uskoro preuređivati kroz projekt tako da smatramo da u ovoj godini više 

neće biti potrebnog održavanja. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena I. izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u sportu na 
području Općine Vrsi u 2020.godini. 

 

Ad. 8.  

Josipa Maraš: Prelazimo na osmu točku dnevnog reda. 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju na  području Općine 

Vrsi u 2020.godini  

  
Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju i 

predškolskom odgoju na  području Općine Vrsi u 2020.godini . 

 

Ad. 9.  

Josipa Maraš: Prelazimo na devetu točku dnevnog reda. 

 

I. izmjene i dopune  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Vrsi u 2020.godini 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Kristian Vukić: Ovdje nije bilo izmjena. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 



Zaključak: Sa 6 glasova ZA su usvojene I. izmjene i dopune  Programa javnih potreba u socijalnoj 

skrbi na području Općine Vrsi u 2020.godini. 

 

Ad. 10.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 10. točku dnevnog reda. 

 

Usvajanje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2019. godinu 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Kristian Vukić: Općina Vrsi je u 2019.-oj godini ostvarila prihod od 1.919.035,22kn koji smo prenijeli 

u 2020. godinu. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojen godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 

2019.godinu. 

 

 

Ad. 11.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 11. točku dnevnog reda. 

 

Zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu načelnika Općine Vrsi za razdoblje od 01. srpnja 2019. godine 

do 31. prosinca 2019. godine 

 

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 prihvaćanju izvještaja o radu načelnika Općine Vrsi 
za razdoblje od 01. srpnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine. 

 

Ad. 12.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 12. točku dnevnog reda. 

 

Usvajanje obrazloženje prijedloga godišnjeg 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 usvojeno obrazloženje prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju 

proračuna Općine Vrsi za 2019. godinu. 
 

Ad. 13.  



Josipa Maraš: Prelazimo na 13. točku dnevnog reda. 

 

Odluka o namjeni viška prihoda po godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 

2019.godinu 

 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Kristian Vukić: Iznos od 1.919.035,22kn koji smo prenijeli iz 2019. godine prenamjenjujemo za 

interventne mjere zbog novonastale situacije s virusom COVID-19 te za izradu projektnih 

dokumentacija za različite projekte kao što možete vidjeti u prijedlogu odluke. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena odluka o namjeni viška prihoda po godišnjem izvještaju o 
izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2019.godinu. 

 

Ad. 14.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 14. točku dnevnog reda. 

 

Usvajanje financijskog izvještaja „Vrsi infrastrukture d.o.o.“ za 2019. godinu  

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Leonardo Rončević: Vrsi infrastruktura većinu prihoda ostvaruje kroz poslove koje obavlja za Općinu 

Vrsi, nešto sitno od usluga. Prošlu godinu tvrka je imala dobit od 105.068,00kn. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojen financijski izvještaji „Vrsi infrastrukture d.o.o.“ za 2019. 

godinu. 
 

 

Ad. 15.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 15. točku dnevnog reda. 

 

Usvajanje Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Vrsi za 2020. godinu 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena godišnji plan upravljanja imovinom Općine Vrsi za 2020. 

godinu. 

 

 

Ad. 16.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 16. točku dnevnog reda. 



 

Odluka o donošenju paketa interventnih mjera za ublažavanje posljedica krize izazvane epidemijom 

covid – 19 i poticanja malog gospodarstva 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Leonardo Rončević: Općina Vrsi predlaže paket interventnih mjera u iznosu od 500.000,kn i još 

300.000,00 kn kroz oslobođenje neplaćanja nekakvih doprinosa npr. komunalne naknade za period kada 

obrtnici nisu raditi, smanjenje plaćanja koncesija za 50%. Predložene mjere su navedene na prijedlogu 

odluke, radi se pomoći malim poduzetnicima koji nisu davali otkaze, sufinaciranje poduzetnika 

početnika i slično.  

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena odluka o donošenju paketa interventnih mjera za ublažavanje 
posljedica krize izazvane epidemijom covid – 19 i poticanja malog gospodarstva. 

 

Ad. 17.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 17. točku dnevnog reda. 

 

Davanje Suglasnosti za sklapanje Ugovora o obavljanju poslova hvatanja i daljnjeg zbrinjavanja pasa  
koji se bez nadzora vlasnika zateknu na javnim površinama Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je odobrena suglasnost za sklapanje Ugovora o obavljanju poslova hvatanja 
i daljnjeg zbrinjavanja pasa  koji se bez nadzora vlasnika zateknu na javnim površinama Općine Vrsi. 

 

Ad. 18.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 18. točku dnevnog reda. 

 

Odluka  o obustavi daljnjeg financiranja aktivnosti udruga Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Luka Perinić: Zbog trenutne situacije smo prisiljeni privremeno obustaviti financiranje aktivnosti 

udruga. Svakako će se to promijeniti kad se cijela situacija poboljša i sve počne normalno funkcionirati. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena odluka o obustavi daljnjeg financiranja aktivnosti udruga 

Općine Vrsi. 
 

Ad. 19.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 19. točku dnevnog reda. 

 

Usvajanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrsi u 2019. godini 



 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Vrsi u 2019. godini. 
 

Ad. 20.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 20. točku dnevnog reda. 

 

Donošenje Plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojen plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području Općine 

Vrsi. 
 

Ad. 21.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 21. točku dnevnog reda. 

 

Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina na području Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Vrsi. 
 

Ad. 22.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 22. točku dnevnog reda. 

 

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima 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 Odluke o komunalnim djelatnostima 
Općine Vrsi. 

 

 



Ad. 23.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 23. točku dnevnog reda. 

 

Donošenje Odluke o imenovanju Uprave groblja 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Leonardo Rončević: S obzirom da tvrtka Vrsi infrastruktura d.o.o. održava groblje logično je da njen 

direktor bude Uprava groblja. Svaka Općina treba imati Upravu groblja koja će se brinuti o groblju i 

njegovom održavanju. Potrebno je popisati grobna mjesta i pokojnike koji su ondje. To je sigurno proces 

koji će trajati duže vrijeme, ali to smo dužni napraviti. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena odluka o imenovanju Uprave groblja. 
 

Ad. 24.  

Josipa Maraš: Prelazimo na 24. točku dnevnog reda. 

 

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Vrsi. 

 

 

 

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

na prisustvu. 

 

Vrsi, 16. svibnja 2020. godine 

 

Zapisničar OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

Leondardo Rončević Predsjednica 

  Josipa Maraš 


