
ZAPISNIK 

S 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 04. 

LIPNJA 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, Leonarda Božić, Anđela 

Brkljača, Kristijan Perković. Na sjednici nisu prisutni Nino Aleksić i Nevena Radić. 

Utvrđuje da postoji kvorum za održavanje sjednice, te da je prisutno 7 od ukupno 9 vijećnika. Sjednici 

prisustvuje Ivana Milutin, načelnik Luka Perinić, voditelj računovodstva Kristian Vukić.  

Predsjednica Općinskog vijeća Josipa Maraš predlaže sljedeći dnevni red: 

  
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice  

2. Aktualni sat  

3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2021. godinu  

4. Odluka o namjeni viška prihoda po godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Vrsi 

za 2021. godinu  

5. Obrazloženje prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2021. 

godinu  

6. Izvršenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi za 2021. godinu 

7. Izvršenje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi za 2021. 

godinu  

8. Izvršenje Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Vrsi za 2021. godinu  

9. Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi u Općini Vrsi za 2021. godinu  

10. Izvršenje Programa javnih potreba u sportu u Općini Vrsi za 2021. godinu  

11. Izvršenje Programa Javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju na području 

Općine Vrsi u 2021. godini  

12. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu načelnika  

13. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Vrsi 

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.  

 

Anđela Brkljača: Primjetila sam da nedostaju znakovi za zaustavljanje autobusa na novim stajalištima, 

može li se to postaviti? 

 

Luka Perinić: Staviti će se svakako, omaklo nam se, hvala na primjedbi. 

Mogu reći još neke bitne infromacije. Naravno, vrtić koji je ključan, predali smo papire na građevinsku 

dozvolu. Čekamo još odobrenje Ministarstva za zemljište, vjerujem da tu neće biti problema, samo ćemo 

vjerojatno morati malo sačekati. Kad to dobijemo planiramo se prijaviti na EU natječaje da vidimo 

hoćemo li uspjeti povući sredstva za izgradnju. Ako ne uspijemo, idemo na druge solucije. 

Sljedeće što bih istaknuo je kanalizacija, do sad je utrošeni 9,5 milijuna kuna iz proračuna Općine Vrsi. 

Što se tiče škole, još uvijek nemamo suglasnost od Županije. Načuli smo da bi trebala ići izmjena 

pravilnika, a mi smo naš projekt radili po trenutno važećem pravilniku, tako da ne znam što tu očekivati, 

nadam se da neće biti planskih zavlačenja kako bi nas sputavali u našem projektu. 

 

Matej Vučković: Prostorni plan, koja je situacija? 

 

Luka Perinić: Za Vrsi još uvijek nismo stekli uvjete za izmjenu građevinskog područja, što je malo 

začuđujuće s obzirom koliko se gradi, ali očekujemo da ćemo uskoro dosegnuti potrebni postotak. U 

Poljicima imamo uvjete tako da će tamo nekih izmjena biti. 

 

Kristijan Perković: Koja je minimalna kvadratura zemljišta? 

 

Luka Perinić: Trenutno je 350, ali za nove zone ćemo podignuti na 450. Jednostavno smatramo da je 

350 premalo, i ne želimo postati skučeno mjesto. 

 

Kristijan Perković: Može li se nešto učiniti na raskrižju Duševića mlin? 

 

Luka Perinić: Iskreno, o tome do sad uopće nismo pričali. Svjestan sam da auti onuda brzo dojure, da 

su neoprezni i da je raskrižje opasno. Uzet ćemo u razmatranje i vidjeti što s emože učiniti. To je 

županijska cesta tako da sve moramo s njima dogovoriti. Ali na izlazu iz Poljica planiramo napraviti 

kružni tok, projekt je u izradi, nadamo se smanjenju gužve i većoj preglednosti. 

 

 

 

Ad.3. 

 

Josipa Maraš: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2021. godinu  

 



 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. Molim Kristiana da nas provede kroz ključne točke i da obuhvati 

Programe vezane za proračun da prođemo sve skupa pa ćemo i skupa glasati s obzirom da je vezano sve 

jedno za drugo.  

 

Kristian Vukić: Prvi proračun za 2021. godinu je planiran 22,3 milijuna kuna, a na kraju je izvršenje 

proračunabilo 17 milijuna kuna, od čega su rashodi 16,1 milijun kuna. Financijsko stanje je stabilno i 

sigurno. Najveće odskakanje je bilo na plaćama zbog projekta Zaželi, prijavili smo se na treću fazu i 

nadamo se da ćemo dobiti još 6 mjeseci mogućnost zapošljavanja gerontodomaćica.  

Troškovi za vrtić su porasli, ali to je očekivano, mislimo da će svake godine rasti pogotovo kad dođe 

novi vrtić. 

Prihodi od komunalne naknade su porasli za 8%, a od komunalnog doprinosa za 20%. Imali smo 3 

milijuna prihoda od poreza na promet nekretnina. 

 

Josipa Maraš: Pitanja? 

 

Nije bilo pitanja. 

 

 

Zaključak: S 5 glasova ZA, 2 suzdržana je usvojen godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsi 

za 2021. godinu sa pripadajućim programima: 

6. Izvršenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi za 2021. godinu 

7. Izvršenje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi za 2021. 

godinu  

8. Izvršenje Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Vrsi za 2021. godinu  

9. Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi u Općini Vrsi za 2021. godinu  

10. Izvršenje Programa javnih potreba u sportu u Općini Vrsi za 2021. godinu  

11. Izvršenje Programa Javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju na području 

Općine Vrsi u 2021. godini  

 

Ad.4. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. 

Odluka o namjeni viška prihoda po godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2021. 

godinu 

 

Kristian Vukić: Višak prihoda koji smo prenijeli iz prethodne godine smo  odlučili pridodati projektu 

aglomeracije. 

 

Zaključak: Sa 5 glasova ZA, 2 SUZDRŽANA je usvojena odluka o namjeni viška prihoda po 

godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2021. godinu. 

 
Ad.5. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na petu točku dnevnog reda. 

Obrazloženje prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2021. godinu 

 

Nije bilo pitanja. 



 

Zaključak: Sa 5 glasova ZA, 2 SUZDRŽANA je usvojeno obrazloženje prijedloga godišnjeg 

izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2021. godinu. 
 

 

Ad.12. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 12. točku dnevnog reda. 

 

Zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu načelnika  

 

Nije bilo pitanja. 

 

Zaključak: Sa 5 glasova ZA, 2 SUZDRŽANA je usvojen zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu 

načelnika. 

 

Ad.13. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 13. točku dnevnog reda. 

 

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Vrsi 

 

Nije bilo pitanja. 

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA je usvojen etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Vrsi. 

 

 

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

 

 

Vrsi, 04. lipnja 2022. godine 

 

 

 

 Zapisničar:     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

          Ivana Milutin               Predsjednica: 

                 Josipa Maraš 


