
ZAPISNIK 

S 28. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 11. 

OŽUJKA 2021. 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 Predovan Maraš, pročelnik Leonardo 

Rončević, viši stručni suradnik za financije Kristian Vukić.  

Predsjednica Općinskog vijeća Josipa Maraš predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Aktualni sat 

3. Donošenje I. izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsi u 2021. godini 

4. Donošenje  I. izmjene i dopune programa gradnje objekata u Općini Vrsi u 2021. godini 

5. Donošenje I. izmjene i dopune programa održavanja objekata u Općini Vrsi u 2021. 

godini 

6. Donošenje I. izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi u Općini Vrsi u 2021. 

godini 

7. Donošenje I. izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu u Općini Vrsi u 2021. 

godini 

8. Donošenje I. izmjene i dopune programa javnih potreba u obrazovanju i predškolskom 

odgoju u Općini Vrsi u 2021. godini 

9. Donošenje I. izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrsi 

u 2021. godini 

10. Obrazloženje prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 

2020. godinu 

11. Odluka o namjeni viška prihoda po godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine 

Vrsi za 2020. godinu 

12. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrsi za 2020.godinu 

13. Usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa programa gradnje objekata u Općini 

Vrsi u 2020. godini 

14. Usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa programa održavanja objekata u 

Općini Vrsi u 2020. godini 

15. Usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa programa javnih potreba u kulturi u 

Općini Vrsi u 2020. godini 

16. Usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa programa javnih potreba u sportu u 

Općini Vrsi u 2020. godini 

17. Usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa programa javnih potreba u 

obrazovanju i predškolskom odgoju u Općini Vrsi u 2020. godini 



18. Usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa programa javnih potreba socijalnoj 

skrbi u Općini Vrsi u 2020. godini 

19. Izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine Vrsi za razdoblje od 01.srpnja 2020.godine 

do 31.prosinca 2020.godine 

20. Donošenje Statuta Općine Vrsi 

21. Aktivnosti i zadaće zaštite i spašavanja sa financijskim planom za 2021. godinu 

22. Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrsi u 2020. godini 

23. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrsi 

u 2021. godini 

24. Izmjena odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Vrsi 

25. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Vrsi za 2021. godinu 

26. Davanje Suglasnosti za projekt Uređenja obale šetnice Zukve mjera 7.4. PRRRH 

27. Donošenje Programa oporavka i razvoja konkurentnog i održivog gospodarstva Općine 

Vrsi 

28. Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. 

Vrsi- Put Ričine 

29. Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.  

Vrsi – Kusine 

30. Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.  

Vrsi – Put Gospe od Zečeva 

31. Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.  

Vrsi – Put Kantunina 

32. Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.  

Vrsi – Zukve 28. ulica 

33. Donošenje Odluke o kupnji dijela zemljišta za nerazvrstanu cestu područje Njivice 

34. Plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Vrsi za 2021. godinu 

35. Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi Posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godinu na području Općine Vrsi 

36. Davanje suglasnosti za postupke nabave 

37. Usvajanje Izvješća Vrsi infrastruktura d.o.o. za 2020. godinu 

38. Usvajanje Financijskog Izvješća dječje vrtića Vrška vila 

39. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na plan upisa za pedagošku godinu 

2021./2022. u dječji vrtić Vrška vila 

40. Zaključak o prihvaćanju Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Vrška Vila za 

2021. godinu 

41. Donošenje 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsi 

42. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Zone športa i rekreacije 

43. Donošenje Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsi 

44. Usvajanje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva s posebnim 

popisom gradiva s rokovima čuvanja Općine Vrsi 

 

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

 



Luka Perinić: Imam amandman na sedmu točku dnevnog reda kako slijedi na ovom prijedlogu koji ste 

dobili da se financiranje rada športskih udruga poveća za 30.000,00 kn, a socijalni program smanji za 

navedenih 30.000,00 kn. Taj iznos je moguće korigirati zbog stvarno ostvarenog iznosa tkz „božićnica“ 

za 2020. godinu. 

  

Prijedlog amandmana je usvojen sa 6 glasova ZA. 

 

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 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi. 
 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nema primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Josipa Maraš: Tko je za prihvaćanje zapisnika s 27. sjednice? Dajem ovu točku dnevnog reda na 

glasovanje. 

 

Zaključak: Zapisnik s 27. 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. – 9 . 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na treću točku dnevnog reda. 

Donošenje I. izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsi u 2021. godini 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

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

smanjili, a neke povećali. Npr. dodali smo donaciju Crkvi zbog rekonstrukcije oltara u crkvi Sv. Mihovil, 

također i za obnovu župne kuće, za sanaciju plaže Ričina. 

 

Josipa Maraš: O točkama dnevnog reda 3. - 9. se objedinjeno raspravljalo kroz ovu točku, a sad ćemo 

pojedinačno glasovati o svakoj. 

 

Zaključak: S 6 glasova ZA su usvojene sljedeće točke: 

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsi u 2021. godini 



I. izmjene i dopune programa gradnje objekata u Općini Vrsi u 2021. godini 

I. izmjene i dopune programa održavanja objekata u Općini Vrsi u 2021. godini 

I. izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi u Općini Vrsi u 2021. godini 

I. izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu u Općini Vrsi u 2021. godini 

I. izmjene i dopune programa javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju u Općini 

Vrsi u 2021. godini 

I. izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrsi u 2021. godini 

 
 

Ad.10.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na desetu točku dnevnog reda. 

Obrazloženje prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2020. 

godinu 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 6 glasova ZA, je usvojen prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 

Općine Vrsi za 2020. godinu. 

 

Ad.11.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 11. točku dnevnog reda. 

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

2020. godinu 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 6 glasova ZA je usvojena odluka o namjeni viška prihoda po godišnjem izvještaju o 

izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2020. godinu. 

 

Ad.12.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 12. točku dnevnog reda. 

Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrsi za 2020.godinu 

 



Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

 

Josipa Maraš: Josipa Maraš: O točkama dnevnog reda 12. - 18. se objedinjeno raspravljalo kroz ovu 

točku, a sad ćemo pojedinačno glasovati o svakoj. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA su usvojene sljedeće točke: 

Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrsi za 2020.godinu 

Usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata u Općini Vrsi u 

2020. godini 

Usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata u Općini Vrsi u 

2020. godini 

Usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini 

Vrsi u 2020. godini 

Usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini 

Vrsi u 2020. godini 

Usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju i 

predškolskom odgoju u Općini Vrsi u 2020. godini 

Usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalnoj skrbi u 

Općini Vrsi u 2020. godini 

 

Ad.19.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 19. točku dnevnog reda. 

Izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine Vrsi za razdoblje od 01.srpnja 2020.godine do 

31.prosinca 2020.godine 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojen izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine Vrsi za 

razdoblje od 01.srpnja 2020.godine do 31.prosinca 2020.godine. 

Ad.20.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 20. točku dnevnog reda. 

Donošenje Statuta Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Leonardo Rončević: S obzirom na izmjenu Zakona na razini RH prilagođavamo naš Statut tome, više 

nema funkcije zamjenika/ce načelnika/ce, broj vijećnika se smanjuje s 11 na 9. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojen Statut Općine Vrsi. 



 

Ad.21.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 21. točku dnevnog reda. 

Aktivnosti i zadaće zaštite i spašavanja sa financijskim planom za 2021. godinu 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA su usvojene aktivnosti i zadaće zaštite i spašavanja sa financijskim 

planom za 2021. godinu. 

 

Ad.22.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 22. točku dnevnog reda. 

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja 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 analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Vrsi u 2020. godini. 

 

Ad.23.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 23. točku dnevnog reda. 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrsi u 

2021. godini 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA su usvojene smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Vrsi u 2021. godini. 

 



Ad.24.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 24. točku dnevnog reda. 

Izmjena odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području 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 izmjena odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih 

ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

na području Općine Vrsi. 

 

Ad.25.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 25. točku dnevnog reda. 

Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Vrsi za 2021. 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 usvajanju godišnjeg plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Vrsi za 2021. godinu. 

 

Ad.26.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 26. točku dnevnog reda. 

Davanje Suglasnosti za projekt Uređenja obale šetnice Zukve mjera 7.4. PRRRH 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Luka Perinić: imamo dio obale u Zukvama, otprilike 350m šetnice kojim neće prolaziti kanalizacijski 

radovi stoga bi taj dio mogli početi rekonstruirati da se ne čeka kraj projekta aglomeracije. Prijaviti ćemo 

projekt na mjeru 7.4 i nadamo se da ćemo dobiti nekakav poticaj da možemo krenuti s tim.  

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 



Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena Suglasnost za projekt Uređenja obale šetnice Zukve 

mjera 7.4. PRRRH. 

 

Ad.27.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 27. točku dnevnog reda. 

Donošenje Programa oporavka i razvoja konkurentnog i održivog gospodarstva Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Luka Perinić: ovom odlukom donosimo bitne stvari zbog COVID-a 19 s kojim se nadamo da ćemo i 

dalje olakšavati život našim mještanima. Oprašta se 1 komunalna naknada poslovnim objektima s 

područja Općine Vrsi. Omogućavamo otvaranje virtualnog ureda mladim poduzetnicima početnicima 

da im se olaška otvaranje svog prvog obrta. Također, nudimo mogućnost i korištenja 2 ureda s opremom 

na 3 godine besplatno. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojen Program oporavka i razvoja konkurentnog i održivog 

gospodarstva Općine Vrsi. 

Ad. 28. - 32. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 28. točku dnevnog reda. 

Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Vrsi- 

Put Ričine 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Luka Perinić:  

 

Josipa Maraš: O točkama 28. - 32. se objedinjeno raspravljalo, a sad dajem svaku točku pojedinačno na 

glasanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA su usvojene sljedeće točke: 

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

Vrsi- Put Ričine 

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

Vrsi – Kusine 

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

Vrsi – Put Gospe od Zečeva 

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

Vrsi – Put Kantunina 

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

Vrsi – Zukve 28. ulica 



Ad. 33.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 33. točku dnevnog reda. 

Donošenje Odluke o kupnji dijela zemljišta za nerazvrstanu cestu područje Njivice 

 

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 kupnji dijela zemljišta za nerazvrstanu cestu 

područje Njivice. 

 

Ad. 34.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 34. točku dnevnog reda. 

Plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Vrsi za 2021. godinu 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojen Plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine 

Vrsi za 2021. godinu. 

Ad. 35.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 35. točku dnevnog reda. 

Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi Posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godinu na području Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

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 2021. godinu na 

području Općine Vrsi. 

 



Ad. 36.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 36. točku dnevnog reda. 

Davanje 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 suglasnost za postupke nabave. 

 

Ad. 37.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 37. točku dnevnog reda. 

Usvajanje Izvješća Vrsi infrastruktura d.o.o. 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 usvojeno Izvješće za Vrsi infrastruktura d.o.o. za 2020. godinu. 

 

Ad. 38.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 38. točku dnevnog reda. 

Usvajanje Financijskog Izvješća dječjeg vrtića Vrška vila 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojeno financijskog izvješća dječjeg vrtića Vrška vila. 

Ad. 39.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 39. točku dnevnog reda. 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na plan upisa za pedagošku godinu 2021./2022. u 

dječji vrtić Vrška vila 



 

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 davanju prethodne suglasnosti na plan upisa 

za pedagošku godinu 2021./2022. u dječji vrtić Vrška vila. 

Ad. 40.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 40. točku dnevnog reda. 

Zaključak o prihvaćanju Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Vrška Vila za 2021. 

godinu 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA su usvojene Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Vrška Vila 

za 2021. godinu. 

Ad. 41.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 41. točku dnevnog reda. 

Donošenje 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Luka Perinić: Napokon imamo odobrene izmjene prostornog plana uređenja Općine Vrsi od strane 

Ministarstva, siguran sam da će sada mnogim obiteljima biti olakšan proces gradnje. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Vrsi. 

 

Ad. 42.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 42. točku dnevnog reda. 

Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Zone športa i rekreacije 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 



 

Luka Perinić: Ovo se odnosi na plažu Ričina, s obzirom na prirodnu ljepotu te plaže i njenu popularnost 

među našim mještanima i turistima odlučili smo urediti okoliš, srediti parking, napraviti mogućnost za 

stavljanje sprava za rekreaciju i šport. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA je usvojena Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Zone 

športa i rekreacije. 

Ad. 43.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 43. točku dnevnog reda. 

Donošenje Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 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 izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Vrsi. 

 

Ad. 44.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 44. točku dnevnog reda. 

Usvajanje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog 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 usvojen Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog 

gradiva s posebnim popisom gradiva s rokovima čuvanja Općine Vrsi. 

 

 

 

 

S ovime je iscrpljen dnevni red, te stoga zaključujem sjednicu i zahvaljujem se vijećnicima što su 

prethodne 4 godine nesebično sudjelovali na sjednicama, pokazali volju, predlagali ideje, davali kritike 



i surađivali u radu s Načelnikom. Zahvaljujem se Načelniku i Jedinstvenom upravnom odjelu na ugodnoj 

suradnji. 

 

 

Vrsi, 11. ožujka 2021. godine 

 

 

 

 

 

 Zapisničar:     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

      Leonardo Rončević               Predsjednica: 

                 Josipa Maraš 

 


