
ZAPISNIK 

S 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 28. 

LISTOPADA 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, Kristijan Perković. 

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

nisu prisutni Matej Vučković, Josip Milić). Sjednici prisustvuje Marko Rončević, Ivana Milutin, 

Kristian Vukić, Luka Perinić.  

Predsjednica Općinskog vijeća Josipa Maraš predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Aktualni sat 

3. II. Izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2021. godinu 

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

u 2021. godini 

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

Vrsi u 2021. godini 

6. II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi na području Općine Vrsi u 2021. 

godini 

7. II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu na području Općine Vrsi u 2021. 

godini 

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

području Općine Vrsi u 2021. godini 

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

u 2021. godini 

10. Ispravak Statuta Općine Vrsi 

11. Odluku o izmjeni i dopune Odluke o raspodijeli sredstava za rad političkih stranaka i 

nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Vrsi u 2021. godini 

12. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu načelnika Općine Vrsi za razdoblje od 01. 

siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine 

 

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 7 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.  

 

Luka Perinić: evo mogu ja prvo započeti s informacijama o nekim novostima pa možete pitanja nakon 

ili tijekom toga.  

Prvo projekt za Škripaču, problem vodovodne mreže za Gornje selo. Dobili smo lokacijsku dozvolu, 

moramo riješiti još neke formalnosti što se tiče puta kuda bi trebao prolaziti cjevovod. Nositelj projekta 

će biti Vodovod Zadar. 

Sljedeća nam je škola, dobili smo suglasnost za idjeni projekt od Ministarstva za proširanje škole s 

dodatnim učionicama kako bi se nastava mogla održavati u jednoj smjeni. Dvorana nam je sekundarna 

sad, prioritet je proširenje škole, ali svakako treba istaknuti da je igralište iza škole pri kraju, ostalo je 

asfaltiranje koje će biti obavljeno sljedeći tjedan i onda ide stavljanje opreme. Projekt proširenja škole 

ćemo svakako aplicirati na EU. 

Izrađuje se glavni projekt za projekt luke „Glavni gat“, a Županijska lučka uprava će sufinancirati 

izvedbeni projekt koji bi trebao iznositi oko 130.000,00kn. 

I zadnje novosti za veće projekte su vezane za vrtić, bili smo u Zagrebu u Ministarstvu s idejnim 

projektom novog vrtića, dobili smo od njih zeleno svjetlo za nastavak realizacije tako da sad idemo u 

izradu glavnog projekta. 

 

Nije bilo dodatnih pitanja. 

 

Ad.3. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na treću točku dnevnog reda. 

 

II. Izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2021. godinu 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Kristian Vukić: imali smo sitnije izmjene na proračunu, neke su bile na preporuku državne revizije koje 

smo morali ispoštovati. Moram istaknuti da je Općina do 30.09. uprihodila 13 milijuna kuna, od čega je 

samo 2,3 milijuna kuna od prihoda na promet nekretnina. 

 



Zaključak: S 6 glasova ZA, 1 suzdržan su usvojene II. Izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 

2021. godinu. 

 

Ad.4.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. 

II. Izmjene i dopune programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2021. 

godini 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Kristian Vukić: ovaj program kao i svi su vezani na prethodnu točku, ovdje se baš radi o izmjenama 

koje smo morali napraviti zbog državne revizije, gdje smo morali maknuti projekt za wifi mrežu i 

kanalizacije iz ovog programa. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 6 glasova ZA, 1 suzdržan su usvojene II. Izmjene i dopune programa gradnje objekata 

komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2021. godini. 

 

Ad.5.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na petu točku dnevnog reda. 

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

2021. godini 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo pitanja. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 6 glasova ZA, 1 suzdržan su usvojene II. Izmjene i dopune programa održavanja 

objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2021. godini. 

 

Ad.6.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na šestu točku dnevnog reda. 

II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi na području Općine Vrsi u 2021. godini 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Kristian Vukić: tu smo raspisali javni poziv za udruge, posebno bi istaknuo i pohvalio Udrugu pomoraca. 



Luka Perinić: Udruga pomoraca nam je najaktivnija udruga i baš smo zadovoljni s njihovim radom i 

potičemo ih, sada su bili u Anconi, snima se film čija je premijera planirana 25.06.2022. godine. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 6 glasova ZA, 1 suzdržan su usvojene II. Izmjene i dopune programa javnih potreba 

u kulturi na području Općine Vrsi u 2021. 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 2021. godini 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo pitanja 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 6 glasova ZA, 1 suzdržan su usvojene II. Izmjene i dopune programa javnih potreba 

u sportu na području Općine Vrsi u 2021. godini. 

 

Ad.8.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na osmu točku dnevnog reda. 

II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju na području 

Općine Vrsi u 2021. godini 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo pitanja 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 7 ZA su usvojene II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u obrazovanju i 

predškolskom odgoju na području Općine Vrsi u 2021. godini. 

 

 

Ad.9.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na devetu točku dnevnog reda. 

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

2021. godini 

 



Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo pitanja 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 7 ZA su usvojene II. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 

na području Općine Vrsi u 2021. godini. 

 

Ad.10.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na desetu točku dnevnog reda. 

Ispravak Statuta Općine Vrsi 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Luka Perinić: U prošlom ispravku nam se potkrala tehnička greška u numeriranju, pa se samo to mijenja, 

znači samo brojčano numeriranje članaka. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 7 ZA je usvojen Ispravak Statuta Općine Vrsi. 

 

Ad.11.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 11. točku dnevnog reda. 

Odluka o izmjeni i dopune Odluke o raspodijeli sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih 

članova Općinskog vijeća Općine Vrsi u 2021. godini 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo pitanja. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 7 ZA je usvojena odluka o izmjeni i dopune Odluke o raspodijeli sredstava za rad 

političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Vrsi u 2021. godini. 

 

Ad.12.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 12. točku dnevnog reda. 

Zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu načelnika Općine Vrsi za razdoblje od 01. siječnja 

2021. godine do 30. lipnja 2021. godine 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 



 

Nije bilo pitanja. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 6 ZA, 1 suzdržan je usvojen Zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu načelnika 

Općine Vrsi za razdoblje od 01. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine. 

 

 

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

 

 

Vrsi, 28. listopada 2021. godine 

 

 

 

 

 

 Zapisničar:     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

        Marko Rončević               Predsjednica: 

                 Josipa Maraš 

 


