
ZAPISNIK 

S 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 14. 

RUJNA 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, Nevena Radić 

Anđela Brkljača, Kristijan Perković. Na sjednici nije prisutan Nino Aleksić. 

Utvrđuje da postoji kvorum za održavanje sjednice, te da je prisutno 8 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. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsi za 2022.godinu  

4. Obrazloženje prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2022. 

godinu  

5. Polugodišnje izvršenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi za 

2022. godinu  

6. Polugodišnje izvršenje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi 

za 2022. godinu  

7. Polugodišnje izvršenje Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Vrsi za 2022. godinu  

8. Polugodišnje izvršenje Programa javnih potreba u kulturi i javnih potreba u religiji u Općini 

Vrsi za 2022. godinu  

9. Polugodišnje izvršenje Programa javnih potreba u športu u Općini Vrsi za 2022. godinu  

10. Polugodišnje izvršenje Programa javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju na 

području Općine Vrsi u 2022. godini  

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

2022. godine do 30. lipnja 2022. godine  

12. Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Općine Vrsi  

13. Suglasnost za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Vrsi  
  

Nije bilo primjedbi ni nadopune dnevnog reda. 

 

Josipa Maraš: Dajem predloženi dnevni red na glasovanje. 

 

Zaključak: Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 8 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 8 glasova ZA. 

 

 

Ad.2.  

 

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

 

Luka Perinić: Evo prvo ću ja reći ono što vas uvijek zanima, pa se vi možete javiti s pitanjima. Uvijek 

počinjemo s vrtićem, stanje se nije promijenilo, čekamo odgovor iz Ministarstva, svi dokumenti su 

predani u institucije, i sad nam preostaje čekati. Zovemo, pitamo, ali jednostavno ide sporo. Gospođa u 

Ministarstvu kaže da ona sama radi na problematici vrtića, sve županije dolaze njoj i da se pokušamo 

strpiti. 

Za luku se čeka odluka Vlade na njihovoj sjednici, smatramo da će to biti uskoro i da problema oko toga 

neće biti. 

Za školu nema novosti, papire smo predali prije godinu dana i još uvijek nam se nitko nije javio. 

Stari DVD je pod procesom likvidacije. Luka Predovan je novi zapovjednik novog vatrogasnog društva, 

dobio je sve potrebne dozvole. U problemu smo što sad treba sve nabaviti ispočetka, svu opremu, 

vozilo... dok proces likvidacije nad starim DVD-om ne završi nemamo pristup novcu koji je na njihovom 

računu i koji smo godinama uplaćivali. 

Kružni tok u Poljicima, mi ćemo snositi trošak projekta i izvlaštenja, a županijske ceste će snositi trošak 

izvedbe samog kružnog toka. 

 

Kristijan Perković: Bi li se mogao napraviti pješački prijelaz kod ljekarne? 

 

Luka Perinić: Naravno, kad kanalizacija i cesta budu gotovi napraviti ćemo. 

 

Nije bilo više pitanja. 

 

 

Ad.3. – Ad. 10 

 

Josipa Maraš: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsi za 2022.godinu 

Usputno ćemo proći sve pripadajuće točke: 

4. Obrazloženje prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 

2022. godinu  

5. Polugodišnje izvršenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini 

Vrsi za 2022. godinu  

6. Polugodišnje izvršenje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 

Općini Vrsi za 2022. godinu  



7. Polugodišnje izvršenje Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Vrsi za 2022. 

godinu  

8. Polugodišnje izvršenje Programa javnih potreba u kulturi i javnih potreba u religiji u 

Općini Vrsi za 2022. godinu  

9. Polugodišnje izvršenje Programa javnih potreba u športu u Općini Vrsi za 2022. godinu  

10. Polugodišnje izvršenje Programa javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju 

na području Općine Vrsi u 2022. godini  

 

 

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: Do 30. lipnja smo imali prihod od 7,9 milijuna kuna, a rashod 7,6 milijuna kuna. S 

prenesenim stanjem iz prethodnog razdoblja na taj dan smo imali stanje na računu 2 milijuna kuna, a 

tekuće obveze su bile 1 milijun kuna. Financijsko stanje je stabilno i sigurno. Općina se nije zaduživala 

niti je davala jamstva. 

Najveći troškovi koji su nam porasli su na javnu rasvjetu, u usporedbi s prethodnom godinom kad aje 

procjena bila cca 750.000,00 kn, sada je procjena na 2,4 milijuna kuna. To nas je prilično šokirali, sada 

čekamo sjednicu i odluku Vlade koja je rekla da će uvesti neke olakšice što se tiče javne rasvjete. 

Što se tiče ovih svih programa, u nijednom nismo probili planirani iznos, dapače ostalo je još prostora 

do kraja godine. Najviše smo potrošili u Programu javnih potreba u športu gdje je po planu bilo 

90.000,00 kn, a za sad je utrošeno 85.000,00kn. 

 

Josipa Maraš: Pitanja? 

 

Nije bilo pitanja. 

 

 

Zaključak: S 6 glasova ZA, 2 suzdržana je usvojen polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine 

Vrsi za 2022. godinu sa pripadajućim programima i točkama: 

4. Obrazloženje prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 

2022. godinu  

5. Polugodišnje izvršenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini 

Vrsi za 2022. godinu  

6. Polugodišnje izvršenje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 

Općini Vrsi za 2022. godinu  

7. Polugodišnje izvršenje Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Vrsi za 2022. 

godinu  

8. Polugodišnje izvršenje Programa javnih potreba u kulturi i javnih potreba u religiji u 

Općini Vrsi za 2022. godinu  

9. Polugodišnje izvršenje Programa javnih potreba u športu u Općini Vrsi za 2022. godinu  

10. Polugodišnje izvršenje Programa javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju 

na području Općine Vrsi u 2022. godini  

 

Ad.11. 

 



Josipa Maraš: Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. 

Zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu načelnika Općine Vrsi za razdoblje od 01. siječnja 2022. 

godine do 30. lipnja 2022. godine 
 

Nije bilo pitanja 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 2 SUZDRŽANA je usvojen zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu 

načelnika Općine Vrsi za razdoblje od 01. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine. 

 
Ad.12. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na petu točku dnevnog reda. 

Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Općine Vrsi 
 

Nije bilo pitanja. 

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 2 SUZDRŽANA je usvojen plan operativne provedbe programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. 

godini na području Općine Vrsi. 
 

 

Ad.13. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 13. točku dnevnog reda. 

 

Suglasnost za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Vrsi 
 

Luka Perinić: Da pojasnim malo o čemu se radi. U dokumentaciji koju ste dobili na uvid vidi se o kojem 

se terenu radi. 111m2 koji su u vlasništvu Općine, gospodin koji ima teren do općinskog želi ga kupiti. 

Naša je zakonska obaveza bila ovu odluku staviti na odluku Općinskog vijeća. U dokumentaciji se nalazi 

procjena tog terena od strane sudskog vještaka koja je legitimna i valjana. Prvi red uz more, i procjena 

kvadrata je 1250kn/m2. Razmislite i odlučite prema svojoj savjesti, ukoliko imate pitanja izvolite. 

 

Pitanja nije bilo. 

 

Zaključak: Sa 7 glasova PROTIV, 1 ZA nije usvojena suglasnost za prodaju nekretnine u vlasništvu 

Općine Vrsi. 
 

 

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

 

 

Vrsi, 14. rujna 2022. godine 

 

 

 

 Zapisničar:     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

          Ivana Milutin               Predsjednica: 

             Josipa Maraš Keliš 


