Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 41. Statuta
Općine Vrsar-Orsera ("Službene novine Općine Vrsar-Orsera", broj 02/13, 03/17, 02/18 i 4/20),
Općinsko vijeće Općine Vrsar-Orsera, na sjednici održanoj 01. travnja 2021. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA
Općinskog vijeća Općine Vrsar- Orsera
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ 8/09)
svugdje u tekstu iza riječi „Općina Vrsar“ u odgovarajućem padežu dodaje se „- Orsera“.
Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:
“Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela na
način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom, a Vijeće je konstituirano izborom
predsjednika Vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Vijeća.
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice je prvi izabrani član s liste koja je dobila najviše
glasova (u daljnjem tekstu: predsjedatelj) koji ima, do izbora predsjednika Vijeća, sva prava i
dužnosti predsjednika Vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, ovlašten je
predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim
Poslovnikom nije određeno da pojedine odluke predlaže određeno tijelo ili veći broj vijećnika.“
Članak 3.
U članku 7. stavku 1. alineja 7. briše se.
Članak 4.
U članku 14. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Potpredsjednici se, u pravilu, biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz
reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.“
Članak 5.
U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik prisustvuje sjednicama Vijeća.“
Članak 6.
U članku 33. iza riječi „Statutom“ dodaje se „odnosno zakonom“

Članak 7.
U članku 42. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:
„Građani imaju pravo Vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje
određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz
samoupravnog djelokruga Općine u skladu sa zakonom i Statutom.
O prijedlogu i peticiji iz stavka 2. ovoga članka Vijeće mora raspravljati ako ga
potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini te dati odgovor
podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga“
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 8.
U članku 44. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti
uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da
opći akt stupi na snagu dan nakon objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost hitnog
stupanja na snagu.“
Članak 9.
U članku 59. riječi „zamjenik načelnika“ navedene u odgovarajućem padežu, brišu se.
Članak 10.
U članku 60. stavku 1. riječi „njegovom zamjeniku“ brišu se.
Članak 11.
U članku 61. riječi „zamjenik načelnika“ brišu se.
Članak 12.
U članku 70. stavci 3. broj „15“ zamjenjuje se brojem „8“.
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
„Sjednica predstavničkog tijela sazvana sukladno odredbama stavka 2., 3. i 4. ovog
članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.“
Članak 13.
U članku 73. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem. Sjednica Vijeća
može se iznimno održavati i elektroničkim putem.“
U stavku 6. riječi „zamjeniku načelnika“ brišu se.
Članak 14.
Iza članka 77. dodaje se članak 77a. koji glasi:
„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili
određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje
trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu
veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice predstavničkih tijela
iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.
Sva pitanja i rasprava po pojedinim točkama dnevnog reda od strane vijećnika dostavlja

se u pisanom obliku na adresu elektroničke pošte naznačene u pozivu za elektroničku sjednicu
Jedinstvenom upravnom odjelu, najkasnije u roku 24 sata prije održavanja sjednice. koji to
dostavlja nadležnim tijelima (predsjednik Vijeća, općinski načelnik ili pročelnik).
Nakon odgovora odnosno komentara nadležne osobe, Jedinstveni upravni odjel pitanja,
raspravu i odgovore dostavlja svim vijećnicima prije održavanja sjednice u cilju kompetentnog
i informiranog odlučivanja na sjednici.
U slučaju podnošenja amandmana na prijedlog akta predloženog po pojedinoj točki
dnevnog reda, isti se dostavlja u pisanom obliku predsjedniku Vijeća putem Jedinstvenog
upravnog odjela najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Vijeća sukladno članku 47. ovog
Poslovnika.
S podnesenim amandmanom postupa se sukladno člancima 49., 50., 51., 52. i 53.
Poslovnika.
Na elektroničkoj sjednici glasuje se putem glasačkog listića koji se dostavlja u sklopu
poziva i materijala za sjednicu odnosno dodatnog glasačkog listića ukoliko se glasuje
prethodno o amandmanu na prijedlog akta prije glasovanja o samom aktu.“
Članak 15.
Članak 83. mijenja se i glasi:
„Red na sjednici osigurava predsjednik Vijeća.
Za remećenje reda na sjednici predsjednik Vijeća može vijećniku izreći disciplinsku
mjeru i to: 1) opomenu s unošenjem u zapisnik, 2) opomenu s oduzimanjem riječi i 3) udaljenje
sa sjednice Vijeća.“
Članak 16.
Članak 94. mijenja se i glasi:
„Za donošenje akata na sjednici Vijeća, potrebna je nazočnost većine od ukupnog broja
vijećnika.“
Članak 17.
U članku 95. stavku 2. alineja 6. briše se.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Vijeća odluku o
raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika, ako je prijedlog za raspisivanje
referenduma za opoziv općinskog načelnika podnijelo 2/3 članova Vijeća. „

Članak 18.
U članku 108. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Sjednice se, u pravilu, tonski snimaju, a ovisno o tehničkim mogućnostima mogu
se snimati i audio vizualnim sredstvima. Vijećnici imaju pravo uvida u snimke koje se
čuvaju u Jedinstvenom upravnom odjelu.“
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.
Članak 19.
U članku 110. stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 20.
U članku 114. riječi „ako im prisustvuju izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja“
brišu se.
Članak 21.
U članku 115. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Građani koji žele prisustvovati sjednici Vijeća moraju to najaviti Jedinstvenom
upravnom odjelu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.“
Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 4., 5., 6., 7. i 8.
Članak 22.
U članku 117. riječi „zamjenik načelnika odnosno načelnice ili zamjenica načelnika odnosno
načelnice“ brišu se.

Članak 23.
Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a
objavit će se u Službenim novinama Općine Vrsar- Orsera.
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