
ZAPISNIK 

S 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 4. 

STUDENOGA 2022. GODINE 

 

Načelnik: s obzirom da Predsjednica Općinskog vijeća Općine Vrsi Josipa Maraš nije mogla 

prisustvovati sjednici iz osobnih razloga, a zamjenica Predsjednice vijeća je ranije javila da nije u 

mogućnosti sudjelovati na sjednici pozivam da se prema članku 61. Poslovnika Općinskog vijeća izabere 

vijećnik koji će predsjedavati sjednicom. 

Vijećnici jednoglasno izabiru vijećnika Josipa Perkovića za predsjedavajućeg na 12. sjednici Općinskog 

vijeća Općine Vrsi.  

Predsjedavajući konstatira da su pozivi za sjednicu uredno dostavljeni svim vijećnicima. Utvrđuje da su 

prisutni sljedeći vijećnici: Josip Perković, Matej Vučković, Ivan Perinić, Nevena Radić i Nino Aleksić. 

Na sjednici nisu prisutni Josipa Maraš, Leonarda Božić, Anđela Brkljača, Kristijan Perković.  

Utvrđuje da postoji kvorum za održavanje sjednice, te da je prisutno 5 od ukupno 9 vijećnika. Sjednici 

prisustvuje načelnik Luka Perinić, voditelj odsjeka financija i računovodstva Kristian Vukić, pročelnica 

Ivana Milutin, komunalni redar Ivan Ninčević i direktor komunalne tvrtke „Vrsi infrastruktura“ Andrija 

Papić. 

Predsjedavajući Josip Perković predlaže sljedeći dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Aktualni sat 

3. I. Izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2022. godinu 

4. I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2022. 

godini 

5. I. Izmjene i dopune programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2022. 

godini 

6. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi na području Općine Vrsi u 2022. godini 

7. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu na području Općine Vrsi u 2022. godini 

8. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju na području 

Općine Vrsi u 2022. godini 

9. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Vrsi u 2022. 

godini 

10. Odluku o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade 

11. Odluku o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj 

12. Odluku o lokalnim porezima Općine Vrsi 

13. Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Vrsi 

14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu dječjeg vrtića Vrška vila za 2021./2022. godine 

15. Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine  Vrsi 

16. Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Vrsi 

17. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrsi 

Nije bilo primjedbi ni nadopune dnevnog reda. 

 

Josip Perković: Dajem predloženi dnevni red na glasovanje. 

Zaključak: Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 5 glasova ZA.  



 

Ad.1. 

Josip Perković: Prelazimo na prvu točku dnevnog reda. 

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

Josip Perković: Otvaram raspravu. 

 

Nema primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Josip Perković: Tko je za prihvaćanje zapisnika sa prethodne sjednice? Dajem ovu točku dnevnog 

reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Zapisnik s prethodne sjednice je jednoglasno usvojen sa 5 glasova ZA. 

 

 

Ad.2. 

 

Josip Perković: Prelazimo na drugu točku dnevnog reda. Otvaram aktualni sat načelnika. 

 

Luka Perinić: U kratko ću Vam obrazložiti u kojoj su fazi veći porojekti: za Glavni gat je ishođena 

lokacijska dozvola te je idući korak ishođenje građevinske dozvole za koju je potrebna parcelacija, 

dok je za parcelaciju bilo potrebno da Vlada donese odluku da se to područje proglašava lučkim, 

što je u konačnici i Vlada donijela.  

Za projekt dječjeg vrtića je od Ministarstva poljoprivrede dobivena suglasnost na ishođenje 

građevinske dozvole te se nadamo da ćemo ubrzo ishoditi dozvolu. 

Trenutno se projektira mrtvačnica u groblju Vrsi. 

Za školu nema novosti, još čekamo suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na projekt 

rekonstrukcije.  

Ima li tko kakvih pitanja? 

 

Nije bilo više pitanja. 

 

 

Ad.3. – Ad.9. 

 

Josip Perković: I. Izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2022. godinu Usputno ćemo proći 

sve pripadajuće točke: 

4. I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2022. 

godini 

5. I. Izmjene i dopune programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 

2022. godini 

6. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi na području Općine Vrsi u 2022. godini 

7. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu na području Općine Vrsi u 2022. godini 

8. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju na području 

Općine Vrsi u 2022. godini 

9. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Vrsi u 

2022. godini 

 

 

Josip Perković: Molim Kristiana Vukić, voditelj odsjeka financija i računovodstva, 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: Na sjednici vijeća Općinskog vijeća Općine Vrsi dana 10. prosinca 2021.godine donesen 

je proračun Općine Vrsi u iznosu od 20.996.698,81 kn.  

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2022.godine proračun je smanjen na 20.505.059,40 kn. 

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi se odnose na: 

Projekt izgradnje kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je smanjen za 464.240,67 

kn, te sad iznosi 2.481.661,26 kn 

Izrada projektne dokumentacije dječjeg vrtića je povećan za 75.000,00 kn, te sad iznosi 150.000,00 kn 

Jana WI-FI mreža smanjena za 40.000,00 kn, te sad iznosi 10.000,00 kn 

Zaštita od požara je povećana za 100.000,00 kn, te sad iznosi 300.000,00 kn 

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša je smanjena za 708.000,00 kn, 

te sad iznosi 3.675.000,00 kn 

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture je smanjena za 1.512.366,30 kn, te sad iznosi 1.114.430,45 

kn 

Program javnih potreba u športu je povećana za 40.000,00 kn, te sad iznosi 130.000,00 kn 

Program javnih potreba u kulturi je smanjena za 80.000,00 kn, te sad iznosi 10.000,00 kn 

 

Josip Perković: Pitanja? 

Nije bilo pitanja. 

 

Zaključak: S 5 glasova ZA, usvojene su I. Izmjene i dopune proračuna Općine Vrsi za 2022. godinu sa 

pripadajućim programima i točkama: 

4. I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2022. 

godini 

5. I. Izmjene i dopune programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi u 2022. 

godini 

6. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi na području Općine Vrsi u 2022. godini 

7. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu na području Općine Vrsi u 2022. godini 

8. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju na području 

Općine Vrsi u 2022. godini 

9. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Vrsi u 2022. 

godini 

 

 

Ad.10. 

 

Josip Perković: Prelazimo na desetu točku dnevnog reda. 

  Odluku o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade 

 

Nije bilo pitanja 

 

Zaključak: Sa 5 glasova ZA, usvojena je Odluku o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade 

 

 

 

 



Ad.11. 

 

Josip Perković: Prelazimo na jedanaestu točku dnevnog reda. 

Odluku o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj 

 

Nije bilo pitanja. 

 

Zaključak: Sa 5 glasova ZA, usvojena je Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj 

 

 

 

Ad.12. 

 

Josip Perković: Prelazimo na dvanaestu točku dnevnog reda. 

Odluku o lokalnim porezima Općine Vrsi 

 

Nije bilo pitanja. 

 

Zaključak: Sa 5 glasova ZA, usvojena je Odluka o lokalnim porezima Općine Vrsi 

 

 

Ad.13. 

 

Josip Perković: Prelazimo na trinaestu točku dnevnog reda. 

Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Vrsi 

 

Nije bilo pitanja. 

 

Zaključak: Sa 5 glasova ZA, usvojen je Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje 

Općine Vrsi 

 

 

Ad.14. 

 

Josip Perković: Prelazimo na četrnaestu točku dnevnog reda. 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu dječjeg vrtića Vrška vila za 2021./2022. Godine 

 

Nije bilo pitanja. 

 

Zaključak: Sa 5 glasova ZA, usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu dječjeg vrtića Vrška vila 

za 2021./2022. Godine 

 

 

Ad.15. 

 

Josip Perković: Prelazimo na petnaestu točku dnevnog reda. 

Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine  Vrsi 

 

Nije bilo pitanja. 

 

Zaključak: Sa 5 glasova ZA, usvojena je Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine  

Vrsi 

 



 

Ad.16. 

 

Josip Perković: Prelazimo na šesnaestu točku dnevnog reda. 

Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Vrsi 

Nije bilo pitanja. 

 

Zaključak: Sa 5 glasova ZA, usvojena je Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite na području Općine Vrsi 

 

 

Ad.17. 

 

Josip Perković: Prelazimo na sedamnaestu točku dnevnog reda. 

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrsi 

 

Nije bilo pitanja. 

 

Zaključak: Sa 5 glasova ZA, usvojena je Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Općine Vrsi 

 

Pitanja nije bilo. 

 

 

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

 

 

Vrsi, 4. studenoga 2022. godine 

 

 

 

Zapisničar: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

Ivana Milutin Predsjedavajući: 

Josip Perković 


