
ZAPISNIK 

S 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 20. 

KOLOVOZA 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, 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, pročelnik Leonardo Rončević, viši 

stručni suradnik za financije Kristian Vukić.  

Predsjednica Općinskog vijeća Josipa Maraš predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi 

2. Aktualni sat načelnika 

3. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsi za 2020. godinu 

4. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 

2020.godini 

5. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi 

u 2020.godini 

6. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Vrsi u 

2020.godini 

7. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Vrsi u 

2020.godini 

8. II. Izmjene i dopune programa Javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju na 

području Općine Vrsi u 2020.godini 

9. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Vrsi u 

2020.godini 

10. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrsi 

11. Donošenje Odluke o komunalnom redu 

12. Donošenje Odluke o grobljima na području Općine Vrsi 

13. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

14. Donošenje Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Obalnog pojasa naselja Vrsi sjever 

(L,R3) 

15. Donošenje Odluke o interventnim mjerama za osiguranje nastavka  rada Dječjeg vrtića 

„Vrška vila“ 

16. Donošenje Odluke o usvajanju pravilnika o zaštiti  i  obradi  arhivskog i registraturnog 

gradiva s posebnim popisom gradiva s rokovima čuvanja Općine Vrsi 

17. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za postupke nabave 

18. Izmjena i dopuna Statuta Općine Vrsi 

19. Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi 

u k.o. Vrsi 

 

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

 

Luka Perinić: Predlažem dvije točke nadopune dnevnog reda: 



 Izvršenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi za 2019. godinu 

 Izvršenje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi za 2019. 

godinu 

 

Obje točke nadopune su pojedinačno usvojene sa 6 glasova ZA. 

 

Josipa Maraš: Dajem predloženi dnevni red na glasovanje s nadopunjenim dvjema točkama. 

 

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

 

Ad.1. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na prvu točku dnevnog reda. 

Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nema primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Josipa Maraš: Tko je za prihvaćanje zapisnika s 23. sjednice? Dajem ovu točku dnevnog reda na 

glasovanje. 

 

Zaključak: Zapisnik s 23. sjednice je jednoglasno usvojen sa 6 glasova ZA. 

 

 

Ad.2.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na drugu točku dnevnog reda. Otvaram aktualni sat načelnika.  

 

Nije bilo pitanja. 

 

Ad.3.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na treću točku dnevnog reda. 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsi za 2020. godinu 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Kristian Vukić: Ukupni iznos je nepromijenjen, napravljene su sitne izmjene gdje smo neke iznose 

smanjili, a neke povećali.  

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 6 glasova ZA je II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vrsi za 2020. godinu. 

 

Ad.4.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. 



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

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 6 glasova ZA, je usvojena II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne 

infrastrukture u Općini Vrsi u 2020.godini. 

 

Ad.5.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na petu točku dnevnog reda. 

II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 

2020.godini 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 6 glasova ZA, je usvojena II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne 

infrastrukture u Općini Vrsi u 2020.godini. 

 

Ad.6.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na šestu točku dnevnog reda. 

II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini 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 II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne 

infrastrukture u Općini Vrsi u 2020.godini. 

 

Ad.7.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda. 

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu 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 II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na 

području Općine Vrsi u 2020.godini. 



Ad.8.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 8. točku dnevnog reda. 

II. 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: S 6 glasova ZA, je usvojena II. Izmjena i dopuna programa Javnih potreba u obrazovanju i 

predškolskom odgoju na području Općine Vrsi u 2020.godini. 

 

Ad.9.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 9. točku dnevnog reda. 

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 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 II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj 

skrbi na području Općine Vrsi u 2020.godini. 

 

Ad.10.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 10. točku dnevnog reda. 

Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Leonardo Rončević: Mijenja se dosadašnji način rada da to sve skupa bude još bolje i uređenije. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, je usvojena Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrsi. 

 

 

Ad.11.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 11. točku dnevnog reda. 

Donošenje Odluke o komunalnom redu 

 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 



Leonardo Rončević: Radi se izmjena odluke o komunalnom redu, napravili smo skoro pa presliku 

odluke grada Nina uz manje izmjene prilagođene našoj Općini, jer smatramo da smo slični i da njihovo 

dobro funkcionira. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, je usvojena Odluka o komunalnom redu. 

 

Ad.12.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 12. točku dnevnog reda. 

Donošenje Odluke o grobljima na području Općine Vrsi 

 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Leonardo Rončević: Ova Odluka do sad nije postojala, a trebamo ju imati. Određeno je da će grobljem 

u potpunosti upravljati Vrsi infrastruktura d.o.o. i treba napraviti sve prilagodbe po Zakonu i valjani 

očevidnik u sljedeće dvije godine po kojem će se vidjeti tko je sahranjen na mjesnim grobljima i gdje. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, je Odluka o grobljima na području Općine Vrsi. 

 

Ad.13.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 13. točku dnevnog reda. 

Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Leonardo Rončević: S ovom odlukom želimo osigurati zbrinjavanje životinja, predviđamo gradnju 

parka za pse u Dobroj punti te je u planu osigurati plažu za pse. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, je Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. 

 

Ad.14.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 14. točku dnevnog reda. 

Donošenje Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Obalnog pojasa naselja Vrsi sjever (L,R3) 

 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 



Leonardo Rončević: Planira se projekt Velikog gata, a prije izrade projekta potrebno je napraviti 

urbanistički plan u koji će javnost biti uključena i vidjeti će se odmah što će se moći napraviti, a što ne. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, je Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja Obalnog pojasa naselja 

Vrsi sjever (L,R3). 

 

Ad.15.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 15. točku dnevnog reda. 

Donošenje Odluke o interventnim mjerama za osiguranje nastavka  rada Dječjeg vrtića „Vrška vila“ 

 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Leonardo Rončević: S ovom odlukom želimo proširiti trenutni vrtić kako bi mogao raditi u novonastaloj 

situaciji vezanoj za COVID-19. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, je Odluka o interventnim mjerama za osiguranje nastavka  rada Dječjeg 

vrtića „Vrška vila“. 

 

Ad.16.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 16. točku dnevnog reda. 

Donošenje Odluke o usvajanju pravilnika o zaštiti  i  obradi  arhivskog i registraturnog gradiva s 

posebnim popisom gradiva s rokovima čuvanja Općine Vrsi 

 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, je Odluka o usvajanju pravilnika o zaštiti  i  obradi  arhivskog i 

registraturnog gradiva s posebnim popisom gradiva s rokovima čuvanja Općine Vrsi. 

 

 

Ad.17.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 17. točku dnevnog reda. 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za postupke nabave 

 

 

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 davanju suglasnosti za postupke nabave. 

 

Ad.18.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 18. točku dnevnog reda. 

Izmjena i dopuna Statuta Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Leonardo Rončević: ovdje se radi o sitnoj izmjeni članka kako bismo bili u skladu sa Zakonom. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, je usvojena Izmjena i dopuna Statuta Općine Vrsi. 

 

Ad.19.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 19. točku dnevnog reda. 

Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. 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 proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 

dobra u općoj uporabi u k.o. Vrsi. 

 

Ad.20.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 20. točku dnevnog reda. 

Izvršenje Programa gradnje 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 usvojeno Izvršenje Programa gradnje objekata komunalne 

infrastrukture u Općini Vrsi za 2019. godinu. 

 

Ad.21.  

 



Josipa Maraš: Prelazimo na 21. točku dnevnog reda. 

Izvršenje 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 usvojeno Izvršenje Programa održavanja objekata komunalne 

infrastrukture u Općini Vrsi za 2019. godinu. 

 

 

 

 

S ovime je iscrpljen dnevni red, te stoga zaključujem sjednicu i zahvaljujem se vijećnicima na prisustvu. 

 

 

Vrsi, 20. kolovoza 2020. godine 

 

 

 

 

 

 Zapisničar:     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

      Leonardo Rončević               Predsjednica: 

                 Josipa Maraš 

 


