
ZAPISNIK 

S 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 24. 

OŽUJKA 2022. 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, Nino Aleksić, Ivan Perinić, Nevena Radić, 

Leonarda Božić, Kristijan Perković, Anđela Brkljača. 

Utvrđuje da postoji kvorum za održavanje sjednice, te da je prisutno 9 od ukupno 9 vijećnika. Sjednici 

prisustvuje Marko Rončević, Ivana Milutin, načelnik Luka Perinić.  

Predsjednica Općinskog vijeća Josipa Maraš predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Aktualni sat 

3. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2022. godinu 

4. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrsi u 2022. godini 

5. Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima  

6. Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog 

vijeća Općine Vrsi za 2022. godinu 

7. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o ostvarenju financijskog plana za Dječjeg vrtića 

„Vrška vila za 2021. godinu 

8. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu Dječjeg vrtića „Vrška vila za pedagošku 

godinu 2020./2021. 

9. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na plan upisa za pedagošku 2022./2023. 

godinu 

 

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

 

Luka Perinić: Moj prijedlog za nadopunu dnevnog reda je Odluka o kupnji zemljišta 

 

Nadopuna dnevnog reda je usvojena sa 9 glasova ZA 

 

Josipa Maraš: Dajem predloženi dnevni red na glasovanje s nadopunjenom jednom točkom.. 

 

Zaključak: Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 9 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 9 glasova ZA. 

 

 

Ad.2.  

 

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

 

Luka Perinić: Evo ja ću u par rečenica ispričati novosti pa ako bude pitanja slobodno.  

Prvo tema škole u Vrsima, predani papiri za ispunjavanje glavnih uvjeta, za 2 mjeseca bi trebali predati 

papire za građevinsku dozvolu. Nadamo se do kraja godine imati spremne sve papire kako bismo krenuli 

u realizaciju, nadogradnja škole s dvije dodatne učionice, te školskom dvoranom, ali također je u planu 

i rekonstrukcija fasade. 

Vezano za novi dječji vrtić, projekt bi trebao biti gotov sljedeći tjedan, a šumarija nam je obećala 

suglasnost kako bismo projekt mogli prijaviti na natječaje za sufinanciranje gradnje. 

Luka na glavnom gatu, također smo u papirologiji, radilo se ispitivanje tlaka, čekamo rezultate. 

Šetnica u Zukvama za uređenje je prijavljena na natječaj Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. 

Bunar u Poljicima se počinje sređivati sljedeći tjedan. 

 

Ivan Perinić: koji je status DVD-a? 

 

Luka Perinić: nismo u dobroj situaciji, nemamo uvid u financije, koliko znamo sjednice se ne održavaju. 

Pokušavamo sazvati izvanrednu sjednicu gdje bi se formiralo novo vodstvo kako bi DVD konačno 

profunkcionirao. Ovako ga imamo, a nemamo. Svake godine uplaćujemo iznos na račun DVD-a, a ne 

znamo da li se troše novci ni koje je stanje. U slučaju nepogode ne možemo računati na naš DVD. Loša 

je situacija, pokušavamo doći do rješenja. 

 

Ad.3. 

 

Josipa Maraš: Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2022. godinu 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Zaključak: S 9 glasova ZA je usvojena odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom 

za 2022. godinu. 

Ad.4. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. 

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrsi u 2022. godini 

 



Nije bilo rasprave. 

Zaključak: S 9 glasova ZA je usvojena analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Vrsi u 2022. godini. 

 

Ad.5. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na petu točku dnevnog reda. 

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima  

Nije bilo rasprave. 

Zaključak: S 9 glasova ZA je usvojen plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima. 

 

Ad.6.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 6. točku dnevnog reda. 

 

Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća 

Općine Vrsi za 2022. godinu 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo pitanja. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 9 glasova ZA je usvojen odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka i 

nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Vrsi za 2022. godinu. 

 

Ad.7. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 7. točku dnevnog reda. 

Zaključak o prihvaćanju izvještaja o ostvarenju financijskog plana za Dječjeg vrtića „Vrška vila 

za 2021. godinu 

Nije bilo pitanja 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 9 glasova ZA je usvojen zaključak o prihvaćanju izvještaja o ostvarenju financijskog 

plana za Dječjeg vrtića „Vrška vila za 2021. godinu. 

 

Ad.8.  

 



Josipa Maraš: Prelazimo na 8. točku dnevnog reda. 

 

Zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu Dječjeg vrtića „Vrška vila za pedagošku godinu 

2020./2021. 

Nije bilo pitanja. 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 9 glasova ZA je usvojen zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu Dječjeg vrtića 

„Vrška vila za pedagošku godinu 2020./2021. 

 

Ad.9.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 9. točku dnevnog reda. 

 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na plan upisa za pedagošku 2022./2023. godinu 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 9 glasova ZA je usvojena zaključak o davanju prethodne suglasnosti na plan upisa 

za pedagošku 2022./2023. godinu. 

 

Ad.10.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 10. točku dnevnog reda. 

 

Odluka o kupnji zemljišta  

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Luka Perinić: Radi se o zemljištu u Poljicima, pored igrališta područne škole. Napravljena je procjena 

terena od sudskog vještaka i cijena kvadrata je 31€/m2. Na ovom terenu bi izgradili zgradu koja bi 

služila prvotno Poljičanima za njihove potrebe, otvoreni smo za ideje. Plan je možda prostor za trgovinu, 

caffe bar, nekakve društvene i/ili sportske aktivnosti. Svakako čekamo prijedloge naših poljičana, a i 

svih ostalih. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 9 glasova ZA je usvojena odluka o kupnji zemljišta. 

 

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

 

 

Vrsi, 25. ožujka 2022. godine 



 

 

 

 Zapisničar:     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

        Marko Rončević               Predsjednica: 

                 Josipa Maraš 


