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OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/21-01/08 

URBROJ: 2167/02-01/16-21-8 

Vrsar-Orsera, 21.12.2021. 

 

 

 

Na temelju članka 53. i 56. Statuta Općine Vrsar-Orsera ("Službeni novine Općine 

Vrsar-Orsera", broj 02/21), članka 69., a u svezi s člankom 73.  Poslovnika Općinskog vijeća 

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

dopunu poziva za  4. sjednicu  

 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA 

 koja će se održati elektroničkim putem 

 23. prosinca 2021. godine s početkom u 17,00 sati  

  

Za rad sjednice predlaže se 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, 

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. 
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U prilogu dostavljamo Vam materijale za 2. točku dnevnog reda, a materijali za točke 

dnevnog reda: 1., 3., 4., 5., 6., 7, 8. i 9. dostavljeni su uz prethodni poziv. 

 

U prilogu dostavljamo i Obrazac listića za glasanje na 4. sjednici Općinskog vijeća.  

 

Sva pitanja i potrebne informacije u vezi s materijalima vijećnici mogu zatražiti od 

Općinskog načelnika Ivana Geromette na e-mail ivan.gerometta@vrsar.hr i na mob: 

0952062060 ili od pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Slobodana Vugrinca na e-mail 

slobodan.vugrinec@vrsar.hr, ili mob: 0992715828.  

 U slučaju da vijećnik ima amandman na prijedlog akta predloženog po pojedinoj točki 

dnevnog reda, potrebno je da ga sukladno čl. 47. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine 

Vrsar dostavi predsjedniku Općinskog vijeća putem Jedinstvenog upravnog odjela najkasnije 

do 22.12.2021. do 17.00 sati, kako bi ga on uputio Općinskom načelniku na davanje 

mišljenja, te kako bi se pripremili i dostavili vijećnicima dodatni glasački listići (po potrebi). 

Pri izradi amandmana, ukoliko se radi o novim rashodima ili povećanju postojećih rashoda, 

valja imati na umu da se istodobno mora predložiti smanjenje drugih rashoda jer prihodovna 

strana proračuna mora ostati na istoj razini. Ujedno, treba voditi računa o istoj vrsti izvora 

prihoda. 

Svim vijećnicima će se 23.12.2021. dostaviti eventualni amandmani te mišljenje Općinskog 

načelnika. Amandman s kojim se suglasio Općinski načelnik postaje sastavni dio akta, a o 

amandmanu s kojim se nije suglasio Općinski načelnik, sukladno čl. 52. Poslovnika, glasa se 

odvojeno, prije glasanja o samom aktu. Sukladno navedenom, ukoliko bude podnesen 

amandman ili više amandmana, na elektroničkoj sjednici 23.12.2021. glasat će se 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, koji će biti dostavljen vijećnicima najkasnije do 15.00 

sati 24.12.2021. godine.    

Molimo da amandmane šaljete na e-mail adresu Više stručne suradnice za društvene 

djelatnosti - vježbenice: luana.mihelic.terlevic@vrsar.hr 

 Na postavljena vijećnička pitanja u pisanoj formi (točka 10.) dostavit će se pisani 

odgovor. 

 

Srdačan pozdrav, 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNICA  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 OPĆINE VRSAR-ORSERA 

Marina Deak v.r. 
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