
ZAPISNIK 

S 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI ODRŽANE 15. 

OŽUJKA 2023. 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, Nino Aleksić, Matej Vučković, Nevena Radić, Ivan 

Perinić, Leonarda Božić. 

Utvrđuje da postoji kvorum za održavanje sjednice, te da je prisutno 7 od ukupno 9 vijećnika (na sjednici 

nisu prisutni: Anđela Brkljača, Kristijan Perković). Sjednici prisustvuje načelnik Luka Perinić, Ivana 

Milutin.  

Predsjednica Općinskog vijeća Josipa Maraš Keliš predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Aktualni sat 

3. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu 

4. Odluka o raspodijeli sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća 

Općine Vrsi za 2023. godinu 

5. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vrsi za 2022. godinu 

6. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vrsi za 2023. godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

7. Odluka o dodjeli sredstava od turističke pristojbe 

8. Odluka o prihvaćanju novog statuta Dječjeg vrtića „Vrška vila“ 

9. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o ostvarenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Vrška vila“ 

za 2022. godinu 

 

Josipa Maraš: Ima li još prijedloga za nadopunu dnevnog reda ili primjedbi na dnevni red? 

 

Nije bilo izmjena.  

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 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsi. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nema primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Josipa Maraš: Tko je za prihvaćanje zapisnika s 14. sjednice? Dajem ovu točku dnevnog reda na 

glasovanje. 

 



Zaključak: Zapisnik s 27. sjednice je jednoglasno usvojen sa 6 glasova ZA. 

 

 

Ad.2.  

 

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

 

Nije bilo pitanja. 

 

Ad.3. – 9 . 

 

Josipa Maraš: Prelazimo na treću točku dnevnog reda. 

Donošenje I. izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsi u 2021. godini 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Kristian Vukić: Ukupni iznos je nepromijenjen, napravljene su sitne izmjene gdje smo neke iznose 

smanjili, a neke povećali.  

 

Josipa Maraš: O točkama dnevnog reda 3. - 9. se objedinjeno raspravljalo kroz ovu točku, a sad ćemo 

pojedinačno glasovati o svakoj. 

 

Zaključak: S 6 glasova ZA su usvojene sljedeće točke: 

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsi u 2021. godini 

I. izmjene i dopune programa gradnje objekata u Općini Vrsi u 2021. godini 

I. izmjene i dopune programa održavanja objekata u Općini Vrsi u 2021. godini 

I. izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi u Općini Vrsi u 2021. godini 

I. izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu u Općini Vrsi u 2021. godini 

I. izmjene i dopune programa javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju u Općini Vrsi u 

2021. godini 

I. izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrsi u 2021. godini 

 

 

Ad.10.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na desetu točku dnevnog reda. 

Obrazloženje prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrsi za 2020. godinu 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 7 glasova ZA je usvojen zapisnik s prethodne sjednice. 



 

Ad.2.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 2. točku dnevnog reda. 

Aktualni sat načelnika 

 

Luka Perinić: Što se tiče vrtića građevinsku dozvolu imamo, predani su papiri na katastar za parcelaciju. 

Nadamo se da nećemo dugo čekati papirologiju i da ćemo uskoro krenuti u proceduru za darovanje 

zemljišta. 

Što se tiče škole, napokon je izašao novi pravilnik za škole. Eto čekali smo ga više od godinu dana, stoga 

smo sada naše nacrte za proširenje škole prilagodili novom pravilniku i idemo u rješavanje papirologije. 

Za luku je praktički sve spremno, prijaviti ćemo se na natječaj ovo ljeto i strpljivo čekati rezultate i 

nadati se najboljem. 

 

 

Ad.3.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 3. točku dnevnog reda. 

 

Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Ivana Milutin: Najbitnije što se mijenja je cijena, ali ne za lokalno stanovništvo, nego za strance. 

Jednostavno smo prisiljeni to napraviti jer se puno gradi, većinom su to kuće za odmor i za 

iznajmljivanje, a Općina treba osigurati cestu, priključke, a s ovim trenutnim doprinosima koji se 

uplaćuju to postaje problematično. 

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA je usvojena odluka o komunalnom doprinosu. 

 

Ad.4.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 4. točku dnevnog reda. 

Odluka o raspodijeli sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine 

Vrsi za 2023. godinu 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA je usvojena odluka o raspodijeli sredstava za rad političkih stranaka i 

nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Vrsi za 2023. godinu. 

Ad.5.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 5. točku dnevnog reda. 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vrsi za 2022. godinu 



 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: S 7 glasova ZA je usvojena analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vrsi 

za 2022. godinu. 

 

Ad.6.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 6. točku dnevnog reda. 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vrsi za 2023. godinu s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA je usvojen Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Vrsi za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

 

Ad.7.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 7. točku dnevnog reda. 

Odluka o dodjeli sredstava od turističke pristojbe 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

Nije bilo rasprave. 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA je usvojena odluka o dodjeli sredstava od turističke pristojbe. 

 

 

Ad.8.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 8. točku dnevnog reda. 

Odluka o prihvaćanju novog statuta Dječjeg vrtića „Vrška vila“ 

 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Ivana Milutin: Uveli smo izmjenu da ravnateljica vrtića može raspolagati s određenim budžetom, radi 

se o iznosu od 10.000,00 EUR. Razlog tomu je dosadašnja praksa, za sve što treba kupiti pa i najmanju 



sitnicu treba pitati, a smatramo da će biti brže i efikasnije kada ravnatelj bude moći raspolagati s 

budžetom. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, je usvojena odluka o prihvaćanju novog statuta Dječjeg vrtića „Vrška 

vila“. 

 

Ad.9.  

 

Josipa Maraš: Prelazimo na 9. točku dnevnog reda. 

Zaključak o prihvaćanju izvještaja o ostvarenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Vrška vila“ za 2022. 

godinu. 

 

Josipa Maraš: Otvaram raspravu. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Josipa Maraš: Dajem ovu točku dnevnog reda na glasovanje. 

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA je usvojen zaključak o prihvaćanju izvještaja o ostvarenju financijskog 

plana Dječjeg vrtića „Vrška vila“ za 2022. godinu. 

 

 

 

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

 

 

Vrsi, 15. ožujka 2023. godine 

 

 

 

 

 

 Zapisničar:     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

          Ivana Milutin              Predsjednica: 

                      Josipa Maraš Keliš 

 


