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Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/21-01/08 

URBROJ: 2163-40-01/16-22-21 

Vrsar-Orsera, 10.01.2022. 

 

 

ZAPISNIK 

s 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera 

održane 23. i 24. prosinca 2021. godine elektroničkim putem 

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera dana 15.12.2021. godine sazvala je 

sjednicu Općinskog Vijeća, KLASA:021-05/21-01/08, URBROJ:2167/02-01/16-21-1, 

sukladno članku 53. Statuta Općine Vrsar-Orsera ("Službeni novine Općine Vrsar-Orsera", 

broj 02/21), članka 69., a u svezi s člankom 73. stavak 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera", broj 8/09 i 4/21) za 23.12.2021. 

godine. U međuvremenu, zbog lokalno pogoršane situacije uzrokovane pandemijom bolesti 

COVID-19, predsjednica Općinskog vijeća 21. 12. 2021. dostavlja dopunu poziva za 4. 

sjednicu Općinskog vijeća sukladno članku 53. i 56. Statuta Općine Vrsar-Orsera, te članka 

69., a u vezi s člankom 73. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera na način da će 

se sjednica sazvana za 23.12.2021. godine održati elektroničkim putem i uputom o načinu 

vođenja rasprave i podnošenja amandmana sukladno članku 77.a. Poslovnika. Pozivi su 

dostavljeni putem Jedinstvenog upravnog odjela svim vijećnicima elektroničkom poštom i svi 

su potvrdili primitak, kako slijedi: Marina Deak, Zoran Kalčić, Ivan Radetić, Davor Brečević, 

Antonio Đaković, Boris Šverko, Robert Malinarić, Slavko Pavišić, Serđo Popović i Celeste 

Gerometta. 

Ostali sudionici u radu sjednice: Ivan Gerometta - Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera, 

Slobodan Vugrinec - pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera. 

 

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera, 

2. Izvješće mandatno-verifikacijske komisije i polaganje svečane prisege vijećnika iz reda 

pripadnika talijanske nacionalne manjine, 

3.Godišnji Plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Tići Vrsar za pedagošku 

godinu 2021./2022.,  

4. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2022. godinu i projekcije za 

2023. i 2024. godinu, s pripadajućim programima, 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2022. 

godinu, 
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6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Vrsar-Orsera za 

financiranje političkih stranaka, vijećnika izabranih s neovisnih lista i vijećnika zastupnika 

nacionalnih manjina u Općinskom vijeću Općine Vrsar-Orsera, 

7. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja  građevinskih radova u 2022. godini, 

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi (predlagatelj vijećnik Boris 

Šverko), 

9. Prijedlog Odluke o novčanoj naknadi umirovljenicima s malim prihodima (predlagatelj 

vijećnik Boris Šverko), 

10. Vijećnička pitanja. 

 

Rok za dostavu amandmana po točkama dnevnog reda sjednice bio je do 22.12.2021. godine 

do 17,00 sati. U poslovničkom roku elektroničkim putem podnesena su tri amandmana.  

 

Budući da su podneseni amandmani, predsjednica Općinskog vijeća iste je uputila, sukladno 

članku 50. Poslovnika, na izjašnjavanje Općinskom načelniku. 

Premda je oporbeni vijećnik Boris Šverko podnio 2 amandmana elektroničkim putem, 

naknadno je 23.12. 2021. godine mailom dostavio Zahtjev predsjednici Općinskog vijeća 

potpisan od strane  oporbenih vijećnika kojim traže da se sjednica održi u adekvatnom 

prostoru, a ne elektroničkim putem, te da ubuduće neće sudjelovati u radu sjednica 

elektroničkim putem.  

Predsjednica Općinskog vijeća je nakon očitovanja Općinskog načelnika na amandmane i 

nakon razmatranja navedenog Zahtjeva oporbenih vijećnika uputila vijećnicima Dopis, 

KLASA:021-05/21-01/08, URBROJ:2167/02-01/16-21-15, prije održavanja sjednice, kojem 

su priloženi amandmani i zaključci općinskog načelnika o neprihvaćanju tih amandmana, te 

Obrazac listića za glasanje o amandmanima. 

U dopisu su vijećnici upućeni da će se sukladno čl. 52. Poslovnika na elektroničkoj sjednici 

23.12.2021. glasati samo o podnesenim amandmanima od 17.00 do 24.00., a sjednica će biti 

nastavljena 24.12.2021. godine od 17.00 do 24.00 kada će se glasati o samim aktima, na 

temelju zapisnika o rezultatima glasanja o amandmanima.    

 

Na sjednici koja je započela 23.12.2021. u 17,00 sati glasalo se o amandmanima koji nisu 

prihvaćeni od strane općinskog načelnika, a predloženi su amandmani kako slijedi:  

 

1.Predlagatelj Boris Šverko  

Amandman 1.: 

Smanjenje rashoda pod Aktivnosti A100104 Informiranje za 30.000,00 kn i Aktivnosti 

A100105 Zaliha proračuna za 40.000,00 kn, a povećanje rashoda u Aktivnosti A250103 

Jednokratne naknade za novorođenče za 70.000,00 kn.  

2. Predlagatelj Boris Šverko 

Amandman 2. 

Smanjenje rashoda u Programu 2002 UPRAVLJANJE IMOVINOM, Aktivnost A200201 

Redovito korištenje imovine i upravljanje imovinom za 30.000,00 kn, a otvaranje nove 

aktivnosti A250110 Mjesečna naknada umirovljenicima s malim mirovinama i povećanje 
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rashoda u Aktivnosti A250110 Mjesečna naknada umirovljenicima s malim mirovinama za 

30.000,00 kn. 

3. Predlagatelj Klub vijećnika IDS-a: 

Amandman 3. 

Smanjenje rashoda u Programu 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA pod 

Aktivnosti A100104 Informiranje za 40.000,00 kn, Aktivnosti A100101 Redovna djelatnost 

predstavničkih i izvršnih tijela za 60.000,00 kn i Aktivnosti A100105 Tekuća zaliha 

proračuna za 60.000,00 kn, a povećanje rashoda u Programu 2201 JAVNE POTREBE U 

OBRAZOVANJU, Aktivnost A220101 OŠ Vrsar za 160.0000,00 kn. 

Do 24,00 sata glasačke listiće dostavili su sljedeći vijećnici: Zoran Kalčić, Celeste Gerometta, 

Ivan Radetić, Davor Brečević, Marina Deak i Antonio Đaković tako da se može konstatirati 

postojanje kvoruma, jer je u radu sjednice učestvovalo 6 od 10 vijećnika, a rezultati glasanja 

su sljedeći: 

 

Amandman 1.) 

 

Sa šest glasova “protiv” nije prihvaćen amandman Borisa Šverka:  

  

KLASA: 021-05/21-01/08 

URBROJ: 2167/02-01/16-21-9 

 

Amandman 2.) 

 

Sa šest glasova “protiv” nije prihvaćen amandman Borisa Šverka:  

 

KLASA: 021-05/21-01/08 

URBROJ: 2167/02-01/16-21-10 

 

Amandman 3.) 

 

Sa tri glasa “za”, jednim glasom “protiv” i dva glasa “suzdržan” nije prihvaćen amandman 

Kluba vijećnika IDS-DDI: 

 

KLASA: 021-01/21-01/08 

URBROJ: 2167/02-01/16-21-11 

 

Konstatira se da akti po svim točkama dnevnog reda ostaju u obliku u kojem su predloženi i 

dostavljeni vijećnicima 15.12. 2021. godine. 

 

Sjednica je 23.12.2021. završila sa radom u 24,00 sata.  

 

Nastavak sjednice sljedio je 24.12.2021. godine u 17,00 sati.    

U vremenskom roku od 17,00 do 24,00 sata glasačke listiće dostavili su sljedeći vijećnici: 

Zoran Kalčić, Celeste Gerometta, Ivan Radetić, Davor Brečević, Marina Deak i Antonio 

Đaković, a oporbeni vijećnik Slavko Pavišić, unatoč potpisanom gore navedenom Zahtjevu, 

dostavio je glasački listić izvan određenog roka, te listić  nije važeći. Može se konstatirati 
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postojanje kvoruma, jer je u radu sjednice učestvovalo 6 od 10 vijećnika, a rezultati glasanja 

su sljedeći: 

 

  

Točka 1.) 

 

Da je verificiran zapisnik sa 03. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno sa šest glasova “za”. 

 

KLASA: 021-05/21-01/06 

URBROJ: 2167/02-01/16-21-3 

 

 

Točka 2.) 

 

Da je podneseno Izvješće mandatno-verifikacijske komisije i da je položena svečana prisega 

vijećnika iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine. 

 

KLASA: 021-05/21-01/08 

URBROJ: 2167/02-01/16-21-6 

 

Točka 3.) 

 

Da se sa šest glasova “za” usvaja Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg 

vrtića Tići Vrsar za pedagošku godinu 2021./2022.  

 

KLASA: 601-01/21-01/15 

URBROJ: 2167/02-01/16-21-3 

 

Točka 4.) 

 

Da je sa šest glasova “za” donesen Proračun Općine Vrsar-Orsera za 2022. godinu i projekcije 

za 2023. i 2024. godinu s pripadajućim programima. 

 

KLASA: 400-01/21-01/26 

URBROJ: 2167/02-01-02/21-21-3 

 

Točka 5.) 

 

Da je sa šest glasova “za” donesena Odluka o izvršavanju proračuna Općine Vrsar-Orsera za 

2022. godinu.  

 

KLASA: 400-01/21-01/27 

URBROJ: 2167/02-01-02/21-21-3 

 

Točka 6.) 

 

Da je sa šest glasova “za” donesena Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine 

Vrsar-Orsera za financiranje političkih stranaka, vijećnika izabranih s neovisnih lista i 

vijećnika zastupnika nacionalnih manjina u Općinskom vijeću Općine Vrsar-Orsera.  
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KLASA: 011-01/21-01/22 

URBROJ: 2167/02-01/17-21-2 

 

Točka 7.) 

 

Da je sa šest glasova “za” donesena Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih 

radova u 2022. godini.  

 

KLASA: 011-01/21-01/21 

URBROJ: 2167/02-01-03/31-21-5 

 

Točka 8.) 

 

Da je sa šest glasova “protiv” odbijen Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 

socijalnoj skrbi (predlagatelj vijećnik Boris Šverko).  

 

KLASA: 021-05/21-01/07 

URBROJ: 15-21-2 

 

Točka 9.) 

 

Da je sa šest glasova “protiv” odbijen Prijedlog Odluke o novčanoj naknadi umirovljenicima s 

malim prihodima (predlagatelj vijećnik Boris Šverko).  

 

KLASA: 021-05/21-01/07 

URBROJ: 15-21-1 

 

Točka 10.) Vijećnička pitanja 

 

Nije bilo vijećničkih pitanja. 

 

Tekst svih Odluka, Zaključka i Programa sastavni su dio ovog zapisnika. 

 

 

Sjednica je završila sa radom u 24,00 sati. 

Zapisnik sastavila: Luana Mihelić Terlević 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR-ORSERA 

 

 

                                                                                                                           

 
PREDSJEDNICA 

 OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marina Deak 

  

 

 

 


