
ZAPISNIK 

S 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 02. 

SVIBNJA 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, Ivan Perinić, Nevena Radić, Leonarda Božić, 

Anđela Brkljača. Na sjednici nisu prisutni Nino Aleksić i Kristijan Perković. 

Utvrđuje da postoji kvorum za održavanje sjednice, te da je prisutno 7 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. Odluku o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Vrška vila" Vrsi  

4. Odluka o kapitalnoj donaciji udruzi nogometni klub „Sabunjar“ Privlaka  

 

Nije bilo primjedbi ni nadopune 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 sa 7 glasova ZA. 

 

 

Ad.2.  

 

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

 

Ivan Perinić: da li je TZ napravila ljetni program? 



Luka Perinić: u izradi je, dogovoreni su neki koncerti, jedan od većih bi trebao biti koncert Crvene 

jabuke. Uskoro očekujem njegovo finaliziranje pa ću znati više reći. 

 

Ad.3. 

 

Josipa Maraš: Odluku o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Vrška vila" Vrsi  

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Zaključak: S 7 glasova ZA je usvojena odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Vrška vila" 

Vrsi. 

Ad.4. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. 

Odluka o kapitalnoj donaciji udruzi nogometni klub „Sabunjar“ Privlaka  

 

Luka Perinić: naš zaposlenik i mještanin Ivan Ninčević je postao član upravnog odbora nogometnog 

kluba „Sabunjar“ i u taj klub je upisano oko 10-ak djece iz Vrsi. Tražili su nas pomoć tj. donaciju, 

također i susjedne općine i grad Nin. Mi ove godine predlažemo donaciju od 30.000,00kn jer toliko 

možemo izdvojiti pa ćemo vidjeti sljedeće godine hoćemo li opet sudjelovati. Smatramo da donacija 

nije loša jer je to jedini nogometni klub u našem kraju i dobro je poticati njegov rad, pogotovo zbog 

naše djece koja su upisana u taj klub. Svakako ćemo pratiti rad nogometnog kluba i vidjeti kako su se 

utrošile donacije. 

 

Zaključak: S 6 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN je usvojena o kapitalnoj donaciji udruzi nogometni klub 

„Sabunjar“ Privlaka . 
 

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

 

 

Vrsi, 02. svibnja 2022. godine 

 

 

 

 Zapisničar:     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

        Marko Rončević               Predsjednica: 

                 Josipa Maraš 


