
ZAPISNIK 

S 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 19. 

PROSINCA 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, Matej Vučković, Anita Predovan Maraš, Nevena Radić, 

Leonarda Božić. 

Utvrđuje da postoji kvorum za održavanje sjednice, te da je prisutno 6 od ukupno 9 vijećnika (na sjednici 

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

Milutin, Kristian Vukić, načelnik Luka Perinić.  

Predsjednica Općinskog vijeća Josipa Maraš predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice  

2. Aktualni sat 

3. Proračun Općine Vrsi za 2022. godinu s projekcijama za 2023. godinu i 2024. godinu  

4. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2022. godini  

5. Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2022. godini 

6. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Vrsi u 2022. godini  

7. Program javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju na području Općine Vrsi 

u 2022. godini  

8. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Vrsi u 2022. godini  

9. Program javnih potreba u sportu na području Općine Vrsi u 2022. godini  

10. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Vrsi za 2022. godinu  

11. Odluka o pristupanju udruzi Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Tri mora“  

12. Odluka o isplati božićnica stanovnicima Općine Vrsi starijima od 65 godina, te pomoći 

osobama s invaliditetom, teže bolesnim i socijalno ugroženim osobama za 2021. godinu 

 

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 6 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 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. 

 

Proračun Općine Vrsi za 2022. godinu s projekcijama za 2023. godinu i 2024. godinu 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Kristian Vukić: Proračun za 2022. godinu iznosi cca 21 milijun kuna. Za sljedeću godinu smo predvidili 

energetsku obnovu javne rasvjete, obnovu bunara u Poljicima, rješavanje dokumentacije za velike 

projekte s kojima bi smo trebali krenuti u realizaciju u 2023.- oj godini. Iz ove godine u sljedeću će se 

prenijeti oko 2 milijuna kuna. U programu održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2022.-oj 

godini je predviđeno 5,5 milijunaa kuna. Za program javnih potreba u kulturi smo predvidili iznos od 

90 tisuća kuna, taj iznos je osiguran za naše udruge i KUD-ove. Program javnih potreba u obrazovanju 

i predškolskom odgoju predviđa iznos od 1.270.600 kuna, to se odnosi na vrtić, naknade za studente, 

učenike, stipendije, prijevoz... Program javnih potreba u socijalnoj skrbi predviđa iznos od 859.000.00 

kn u sljedećoj godini. I program javnih potreba u sportu predviđa iznos od 90.000,00 kn. 

 

Nije bilo pitanja. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje s povezanih 6 točaka programa vezanih za 

proračun. 

 

Zaključak: S 6 glasova ZA su usvojene sljedeće točke dnevnog reda:  

Proračun Općine Vrsi za 2022. godinu s projekcijama za 2023. godinu i 2024. godinu  

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2022. godini  

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2022. godini 

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Vrsi u 2022. godini  

Program javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju na području Općine Vrsi u 

2022. godini  

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Vrsi u 2022. godini  

Program javnih potreba u sportu na području Općine Vrsi u 2022. godini  

 

 



Ad.10.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 10. točku dnevnog reda. 

 

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Vrsi za 2022. godinu  

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Kristian Vukić: Radi usporedbe, 2017. godine je izvršenje proračuna bilo oko 10 milijuna kuna, a ove 

godine će biti oko 16 milijuna kuna. 

 

Nije bilo pitanja 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 6 glasova ZA je usvojena odluka o izvršavanju proračuna Općine Vrsi za 2022. godinu. 

 

Ad.11.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 11. točku dnevnog reda. 

Odluka o pristupanju udruzi Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Tri mora“  

 

Luka Perinić: LAG „Tri mora“ raspolaže s dobrim novcima pomoću kojih bi mogli napraviti dobre 

stvari. S ovom odlukom pristupamo udruzi, a povlačenje novca za konkretne projekte će biti moguće od 

2023. godine. 

 

Nije bilo pitanja. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 6 glasova ZA je usvojena odluka o pristupanju udruzi Lokalna akcijska grupa u ribarstvu 

„Tri mora“ . 

 

Ad.12.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na šestu točku dnevnog reda. 

 

Odluka o isplati božićnica stanovnicima Općine Vrsi starijima od 65 godina, te pomoći osobama s 

invaliditetom, teže bolesnim i socijalno ugroženim osobama za 2021. godinu 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Luka Perinić: Ova odluka je ista kao i prethodnih godina, pomoć našim mještanima u božićno vrijeme 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 



Zaključak: S 6 glasova ZA je usvojena odluka o isplati božićnica stanovnicima Općine Vrsi starijima 

od 65 godina, te pomoći osobama s invaliditetom, teže bolesnim i socijalno ugroženim osobama za 2021. 

godinu. 

 

 

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

 

 

Vrsi, 09. prosinca 2021. godine 

 

 

 

 

 

 Zapisničar:     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

        Marko Rončević               Predsjednica: 

                 Josipa Maraš 

 


