
ZAPISNIK 

S 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 09. 

RUJNA 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, Anita Predovan Maraš, Nevena Radić, Leonarda Božić, Matej 

Vučković, Kristijan Perković. 

Utvrđuje da postoji kvorum za održavanje sjednice, te da je prisutno 7 od ukupno 9 vijećnika (na sjednici 

nisu prisutni Nino Aleksić, Josip Milić). Sjednici prisustvuje Marko Rončević, Ivana Milutin.  

Predsjednica Općinskog vijeća Josipa Maraš predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Aktualni sat 

3. Odluka o davanju suglasnosti za postupke nabave 

4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2021. godinu 

5. Suglasnost za provedbu ulaganja u projekt “Zgrada javne namjene-Društveni dom” 
 

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 sa prethodne sjednice? Dajem ovu točku dnevnog reda 

na glasovanje. 

 

Zaključak: Zapisnik s prethodne sjednice je jednoglasno usvojen s 7 glasova ZA. 

 

 

Ad.2.  

 



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

da je bolestan, stoga danas nije prisutan, ali ako ima kakvih pitanja možete slobodno pa ćemo odgovoriti 

ili zapisati pa odgovoriti pisanim putem. 

 

Nije bilo pitanja. 

 

Ad.3. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na treću točku dnevnog reda. 

 

Odluka o davanju suglasnosti za postupke nabave 
 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Marko Rončević: Treba suglasnost vijeća za postupak nabave spremnika s obzirom da njegova 

vrijednost premašuje 200.000,00kn. Također, ističe nam ugovor za opskrbu električnom energijom, 

stoga moramo i za to raspisati javnu nabavu. 

 

Zaključak: S 6 glasova ZA, 1 suzdržan je usvojena odluka o davanju suglasnosti za postupke 

nabave. 
 

 

Ad.4.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2021. godinu 
 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo pitanja.  

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 6 glasova ZA, 1 suzdržan je usvojen polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 

Općine Vrsi za 2021. godinu. 
 

Ad.5.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na petu točku dnevnog reda. 

Suglasnost za provedbu ulaganja u projekt “Zgrada javne namjene-Društveni dom” 
 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Marko Rončević: Prenamijenila bi se kuća koja je u vlasništvu Općine u društveni dom. Potrebno je 

napraviti razne preinake i preuređenje, međutim to bi se sufinanciralo u iznosu od 90%, a Općina bi 

pokrila 10% troškova.  

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 



Zaključak: S 7 glasova ZA je dana suglasnost za provedbu ulaganja u projekt “Zgrada javne 

namjene-Društveni dom”. 
 

 

 

 

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

 

 

Vrsi, 09. rujna 2021. godine 

 

 

 

 

 

 Zapisničar:     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

        Marko Rončević               Predsjednica: 

                 Josipa Maraš 

 


