
ZAPISNIK 

S 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 29. 

LIPNJA 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, Nino Aleksić, Anita Predovan Maraš, Nevena Radić, Leonarda 

Božić, Matej Vučković, Kristijan Perković. 

Utvrđuje da postoji kvorum za održavanje sjednice, te da je prisutno 8 od ukupno 9 vijećnika (na sjednici 

nije prisutan Josip Milić). Sjednici prisustvuje načelnik Luka Perinić, pročelnik Leonardo Rončević.  

Predsjednica Općinskog vijeća Josipa Maraš predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Aktualni sat 

3. Donošenje Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Vrsi sjever (L,R3) 

4. Suglasnost na Aneks br. 1. Sporazuma o koordinaciji, zajedničkom financiranju i 

realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz 

5. Usvajanje Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Vrsi 

6. Suglasnost za osiguranje dodatnih sredstava za Aglomeraciju 

7. I. čitanje Programa poticajnih mjera za obitelj i mlade Općine Vrsi 

8. Odluka o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće Općinskog načelnika 

 

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

 

Nije bilo nadopuna dnevnog reda. 

 

Josipa Maraš: Dajem predloženi dnevni red na glasovanje. 

 

Zaključak: Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 8 glasova ZA. 

 

Ad.1. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na prvu točku dnevnog reda. 

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nema primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice. 

 

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

na glasovanje. 

 

Zaključak: Zapisnik s konstatirajuće sjednice je jednoglasno usvojen s 8 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. 

 

Donošenje Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Vrsi sjever (L,R3) 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

 

Zaključak: S 7 glasova ZA, 1 suzdržan je usvojen Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa 

naselja Vrsi sjever (L,R3). 
 

 

Ad.4.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. 

Suglasnost na Aneks br. 1. Sporazuma o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji 

izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Luka Perinić: Potpisali smo sporazum o produbljenju plovnog kanala Privlački gaz, od kojeg očekujemo 

pozitivan ishod. Imali smo na izbor odabrati ostatke koji će se stvoriti prilikom produbljenja plovnog 

kanala i mi smo odabrali kamen jer smatramo da će nam dobro doći kad budemo sređivati i vrlo 

vjerojatno proširivati obalu u Zukvama. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 8 glasova ZA je dana suglasnost na Aneks br. 1. Sporazuma o koordinaciji, 

zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog 

kanala Privlački gaz. 

 

Ad.5.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na petu točku dnevnog reda. 

Usvajanje Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Vrsi 

 



Leonardo Rončević: Riječ je o redovitom ažuriranju temeljnog dokumenta u sustavu civilne zaštite 

obzirom na protok vremena i izmjene u metodologiji. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 7 glasova ZA, 1 suzdržan je usvojena procjena rizika od velikih nesreća za Općinu 

Vrsi. 

 

Ad.6.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na šestu točku dnevnog reda. 

Suglasnost za osiguranje dodatnih sredstava za Aglomeraciju 

Luka Perinić: Nažalost, troškovi za Općinu su se povećali, ne samo za našu nego za sve 

sudionike projekta. Razlog tomu je nabava pročišćivaća čija je cijena skočila na 75 milijuna 

kuna nakon provođenja natječaja. Moramo sudjelovati s dodatnim sredstvima kao i ostale 

Općine i grad Nin, još se samo naša odluka čeka. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Kristijan Perković: Kad je planiran kraj projekta? 

 

Luka Perinić: Kraj je planiran za 2023. godinu, iako sigurno će trebati još godinu dana nakon toga da se 

naši mještani spoje na kanalizaciju. Ostala je još ulica Dr. Franje Tuđmana i onda se prelazi na Zukve. 

To je ono što je planirano za ovu I. fazu projekta, a sigurno će se kanalizacijska mreža širiti s vremenom.  

 

Kristijan Perković: Što je s ovim ulicama koje su i dalje raskopane, da li će se one zakrpati? 

 

Luka Perinić: Moramo razumijeti da su Vrsi sada „gradilište“ i da se svaka ulica neće zakrpati istog 

trena kad se provuku cijevi. Izvođač čeka da se skupi određen broj ulica i onda asfaltiraju u jedan dan 

sve što je na popisu. Svakako imaju obavezu vratiti sve u prvotno stanje. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 1 suzdržan je dana suglasnost za osiguranje dodatnih sredstava za 

Aglomeraciju. 

 

Ad.7.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda. 

I. čitanje Programa poticajnih mjera za obitelj i mlade Općine Vrsi 

 



Luka Perinić: Znamo svi da je socijalna politika okosnica naše kampanje i onog što 

predstavljamo, stoga smo pripremili dodatne mjere o kojima više može reći Leo. 

Leonardo Rončević: Ovaj program mjera uvodi novosti pod kojima je rodiljna naknada kojom 

se nastoji pomoći roditeljima korisnicima rodiljnog dopusta kada je državna rodiljna naknada 

u padu tj. drugih 6 mjeseci djetetove prve godine života. Također, nudi pomoć za stambeno 

zbrinjavanje, stipendiju za postdiplomski studij te pokrivanje troška đačkog doma ako neki od 

učenika odu na školovanje u drugi grad. Podiže se i naknada za novorođenčad. Predviđanje je 

da će ove mjere povećati isplate prema mještanima za cca ukupno 200.000,00kn. 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu ako ima pitanja, prijedloga ili nejasnoća 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: S obzirom da je ovo bilo samo I. čitanje, glasanja o ovoj točki nema. 

 

Ad.8.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na osmu točku dnevnog reda. 

Odluka o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće Općinskog načelnika 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Leonardo Rončević: Nema promjene koeficijenta, nego usklađivanje odluke sa Zakonom koji se odnosi 

na osnovicu. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 1 suzdržan je usvojen Statut Općine Vrsi. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Vrsi, 29. lipnja 2021. godine 

 

 

 

 

 

 Zapisničar:     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

      Leonardo Rončević               Predsjednica: 

                 Josipa Maraš 

 


