
ZAPISNIK 

S 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 30. 

STUDENOG 2022. godine 

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Vrsi Josipa Maraš Keliš 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 Keliš, Matej Vučković, Ivan Perinić, Nino Aleksić, Leonarda 

Božić, Nevena Radić Anđela Brkljača, Kristijan Perković.  

Utvrđuje da postoji kvorum za održavanje sjednice, te da je prisutno 9 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 načelnika 

3. Odluka o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2023. godinu 

4. Proračun Općine Vrsi za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu 

5. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi za 2023. godinu 

6. Program održavanja objekata komunalne infrastrukture  u Općini Vrsi za 2023. godinu 

7. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Vrsi za 2023. godinu 

8. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrsi za 2023. godinu 

9. Program javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju na području Općine Vrsi za 

2023. godinu 

10. Program javnih potreba u sportu u Općini Vrsi za 2023. godinu 

11. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Vrsi 

12. Odluka o isplati božićnica stanovnicima Općine Vrsi starijima od 65 godina, te pomoći 

osobama s invaliditetom, teže bolesnima i socijalno ugroženim osobama za 2022. godinu 

  

Nije bilo primjedbi ni nadopune dnevnog reda. 

 

Josipa Maraš: Dajem predloženi dnevni red na glasovanje. 

 

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 usvojen sa 7 ZA i 2 suzdržana. 

 

 

Ad.2.  

 

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

 

Nije bilo pitanja. 

 

Ad.3. – Ad. 10 

 

Josipa Maraš: Odluka o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2023. godinu 

Usputno ćemo proći sve pripadajuće točke: 

4.   Proračun Općine Vrsi za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu 

5. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi za 2023. godinu 

6. Program održavanja objekata komunalne infrastrukture  u Općini Vrsi za 2023. godinu 

7. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Vrsi za 2023. godinu 

8. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrsi za 2023. godinu 

9. Program javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju na području Općine Vrsi za 2023. 

godinu 

10. Program javnih potreba u sportu u Općini Vrsi za 2023. 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: Projekcija i sam proračun se odsad izražava u eurima. Projekcija za 2024. godinu je 3,4 

milijuna eura, a za 2025. godinu je 3,8 milijuna eura.  

Ove godine planira se krenuti s izgradnjom mrtvačnice na mjesnom groblju Vrsi te zgrade javne namjene 

u Poljicima. Izgradnja dječjeg vrtića se planira u 2024.-oj godini. Ukoliko ne bude dovoljno sredstava 

Općina planira dignuti kredit koji je sposobna bez problema otplaćivati. Usporedno s time ćemo pratiti 

natječaje te ukoliko povučemo novac, lako se zatvori kredit. To je trenutni plan i nadamo se da ćemo ga 

uspjeti realizirati. Ostale stavke su više manje iste kao što smo već razgovarali, ukoliko imate primjedbi, 

ideja, molim recite. 

 

Josipa Maraš: Pitanja? 

 

Nije bilo pitanja. 

 

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 1 suzdržan je usvojena Odluka o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2023. 

godinu sa pripadajućim programima i točkama: 

Proračun Općine Vrsi za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu 

4. Proračun Općine Vrsi za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu 



5. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsi za 2023. godinu 

6. Program održavanja objekata komunalne infrastrukture  u Općini Vrsi za 2023. godinu 

7. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Vrsi za 2023. godinu 

8. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrsi za 2023. godinu 

9. Program javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju na području Općine Vrsi za 2023. 

godinu 

10. Program javnih potreba u sportu u Općini Vrsi za 2023. godinu 

 

Ad.11. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 11. točku dnevnog reda. 

 

Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Vrsi 

 

Ivana Milutin: Ovo je novi program od strane RH, biti ćemo u mogućnosti iznajmiti poljoprivredno 

zemljište koje je u njihovom posjedu na kratkoročni ili dugoročni najam, a novac od najma ide Općini 

Vrsi. Zemljišta koja će ići u najam će odabrati zaduženo Ministarstvo, a isto tako će i Ministarstvo 

odrediti komisiju koja će dodijeljivati zemljišta na temelju ponuda. Biti će definirana minimalna cijena 

i onda će se na temelju ponuda dodijeliti zemljišta. 

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 2 SUZDRŽANA je usvojena Odluka o donošenju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrsi. 

 
Ad.12. 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 1. točku dnevnog reda. 

Odluka o isplati božićnica stanovnicima Općine Vrsi starijima od 65 godina, te pomoći osobama s 

invaliditetom, teže bolesnima i socijalno ugroženim osobama za 2022. godinu 

 

Nije bilo pitanja. 

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA je usvojena Odluka o isplati božićnica stanovnicima Općine Vrsi starijima 

od 65 godina, te pomoći osobama s invaliditetom, teže bolesnima i socijalno ugroženim osobama za 

2022. godinu. 
 

 

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

 

 

Vrsi, 30. studenog 2022. godine 

 

 

 

 Zapisničar:     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

          Ivana Milutin               Predsjednica: 

             Josipa Maraš Keliš 


