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Općinsko vijeće 

 

KLASA: 024-01/22-01/09 

URBROJ: 2163-40-01/16-22-6 

Vrsar-Orsera, 30.03.2022. 

 

 

 

ZAPISNIK 

sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera  

održane 29. ožujka 2022. godine s početkom u 17,30 sati, u Sportskoj dvorani u Vrsaru,  

ulica Petalon 1F 

 

 

Prisutni vijećnici:  Marina Deak, Zoran Kalčić, Ivan Radetić, Antonio Đaković, Davor 

Brečević, Boris Šverko, Robert Malinarić, Celeste Gerometta i Oliver 

Bikić. 

  

Odsutni vijećnici: Serđo Popović  

 

Ostali prisutni: - Ivan Gerometta - Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera, 

- Slobodan Vugrinec - pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine   

  Vrsar-Orsera, 

- Vlasta Gortan, voditelj odsjeka za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 

okoliša 

- Luana Mihelić Terlević, viša stručna suradnica za društvene  djelatnosti 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera, 

- Lorena Velenik i Angela Tolušić, predstavnice Usluge Poreč d.o.o. 

- predstavnica tiska Kristina Flegar (Parentium.com) 

- predstavnik tiska Slaven Brajković (Glas Istre).   

 

  

Predsjednica Općinskog vijeća Marina Deak pozdravila je sve prisutne vijećnike, Općinsku 

Upravu, predstavnike Usluge Poreč d.o.o. i predstavnike medija. Konstatirala je da je prisutno 

9 od 10 vijećnika, te da vijećnik Serđo Popović nije prisutan.  

 

Nakon toga je jednoglasno usvojen sljedeći dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera, 

2. Verifikacija zapisnika sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera, 

3. Izvješće Mandatno-verifikacijske komisije i polaganje svečane prisege zamjenika 

vijećnika, 
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4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu davatelja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Općine Vrsar-Orsera u 2021. godini, 

5. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Vrsar-Orsera, 

6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti  na Opće uvjete isporuke 

komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova, 

7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti  na  Opće uvjete isporuke 

grobljanskih usluga, 

8. Donošenje Odluke o otpisu nenaplativih općinskih potraživanja s osnova prestanka 

postojanja pravne osobe, 

9. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-

Orsera, 

10. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar, te 

stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja naselja Trsine, Detaljnog plana uređenja 

dijela starogradske jezgre – I faza i Provedbenog urbanističkog plana dijela grada 

Vrsara,    

11. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar-Orsera za 2021. 

godinu, 

12. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje, 

13. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 

Općinu Vrsar-Orsera u 2022. godine, 

14. Donošenje III. izmjena i dopuna Odluke o davanju na korištenje javnih površina, 

15. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine 

Vrsar-Orsera, 

16. Polugodišnje izvješće Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine, 

17. Vijećnička pitanja. 

 
 

Ad 1. Verifikacija zapisnika sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera 

 

Vijećnik Boris Šverko ima primjedbu na zapisnik jer nije navedeno u zapisniku da je oporba 

dostavila zahtjev predsjednici vijeća da se 04. sjednica Općinskog vijeća održi fizički u 

adekvatnim prostorijama, te da neće sudjelovati u radu sjednice elektroničkim putem. Pročelnik 

konstatira da je moguće nadopuniti zapisnik ali da će se navesti da je jedan oporbeni vijećnik 

ipak glasao. Predsjednica Općinskog vijeća je zatražila glasanje za zapisnik  te slažu li se da se 

nadopuni zapisnik po uputi pročelnika. Za nadopunjavanje zapisnika sa 04. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Vrsar-Orsera glasalo je 9 od 9 vijećnika „za“ zapisnik, te je time verificiran.  

 

KLASA: 021-05/21-01/08 

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

 

 

Ad 2. Verifikacija zapisnika sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera 

 

Vijećnik Boris Šverko ima istu primjedbu i na zapisnik sa 05. sjednice Općinskog vijeća kao i 

na zapisnik sa 04. sjednice, te želi da se napomene da oporbeni vijećnici nisu željeli sudjelovati 

u radu sjednice elektroničkim putem. Napominje da nije potrebno ponovo glasati za zapisnik, 

nego da se zapisnik samo nadopuni. Predsjednica Općinskog vijeća je zatražila glasanje da se 
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nadopuni zapisnik bez ponovnog glasanja. Za nadopunjavanje zapisnika sa 05. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera glasalo je 9 od 9 vijećnika „za“ zapisnik, te je time 

verificiran.  

 

KLASA: 021-05/21-01/09 

URBROJ: 2163-40-01/16-22-3 

 

 

Ad 3. Izvješće Mandatno-verifikacijske komisije i polaganje svečane prisege zamjenika 

vijećnika 

 

Antonio Đaković predsjednik mandatno verifikacijske komisije je pročitao Izvješće doneseno 

na sjednici Mandatno verifikacijske komisije 29.03.2022. u 17:00 sati u sastavu predsjednika 

komisije Antonia Đakovića i članova komisije Ivana Radetića i Borisa Šverka. Na sjednici 

Mandatno verifikacijske komisije su izvršili uvid u predmet „Zamjena člana Općinskog vijeća“ 

te su temeljem dostavljene Specijalne pomoći konstatirali da preminulog člana Općinskog 

vijeća Slavka Pavišića, zamjenjuje član Oliver Bikić iz Vrsara, Brostolade 68. Nakon Izvješća 

vijećnik Oliver Bikić položio je svečanu prisegu zamjenika vijećnika. 

 

KLASA: 024-01/22-01/04 

URBROJ: 2163-40-01/16-22-2 

 

 

Ad 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu davatelja javne usluge 

sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrsar-Orsera u 2021. godini 

 

Općinski načelnik izvješćuje o 4. točci dnevnog reda. Usluga Poreč je sukladno zakonskoj 

obvezi dostavila izvješće o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Vrsar-Orsera u 2021. godini. Usluga se redovito održavala, odvoz je bio 

redovit. Angažirano je sve skupa 27 vozila za cijelo područje Poreštine. Rad reciklažnog 

dvorišta u Gradini je bio uredan i prikupljale su se sve vrste otpada koje je davatelj usluge 

dužan prikupljati. Broj odvoza je bio jednom tjedno za komunalni otpad, svakih 14 dana za 

papir i plastiku i za ugostitelje 2 puta tjedno, ukoliko je bilo potrebe bilo je moguće zatražiti 3 

puta tjedno. 

 

Rasprava: Općinskog vijećnika Borisa Šverka zanima koliko tona je ukupno sakupljenog 

otpada Usluga Poreč sakupila u 2021. godini. Predstavnica Usluge Poreč, Angela Tolušić 

odgovara da je sakupljeno 14.783 tone od čega je Općina Vrsar-Orsera 1.576 tona miješanog 

komunalnog otpada. Borisa Šverka zanima što je razlog povećane razlike između prihoda i 

rashoda u 2021. godini, s obzirom da je bila manja prethodnih godina. Angela Tolušić nije 

trenutno raspolagala sa traženim informacijama i kaže da ukoliko želi mogu dostaviti pisani 

odgovor. Druga primjedba Borisa Šverka je da materijal koji su dobili je pomalo nečitak. 

 

Predsjednica vijeća konstatira da je jednoglasno usvojeno izvješća o radu davatelja 

javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrsar-Orsera u 2021. 

godini sa 9 glasova “za”.  

 

KLASA: 363-01/22-01/44 

URBROJ: 2163-40-01-03/31-22-3 
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Ad 5. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Općine Vrsar-Orsera 

 

Prelazi se na 5. točku dnevnog reda, a predstaviti će je predstavnica Usluge Poreč d.o.o. 

Lorena Velenik. Predstavila je prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge i cjenik javne 

usluge sakupljanja komunalnog otpada, te Zakon o gospodarenju otpadom koji je stupio na 

snagu 31.07.2021. godine. Rok za donošenje Odluke bio je 31. siječnja 2022. godine. O Odluci 

je bilo potrebno provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 

najmanje 30 dana koje je Općina Vrsar-Orsera odradila. Izvjestila je i o ostalim sadržajima 

Odluke i o određenim novinama. 

 

Rasprava: Općinski vijećnik Boris Šverko ima nekoliko pitanja, smatra da nekućanstva imaju 

problema kod zbrinjavanja glomaznog otpada, jer puno ljudi na području Općine ima 

apartmane u sklopu obiteljske kuće, te sa time nekućanstvo nema pravo odvesti otpad u 

reciklažno dvorište bez naknade. 

Općinski načelnik Ivan Gerometta komentira konstataciju Borisa Šverka da vezano za samo 

korištenje reciklažnog dvorišta, te konstatira da iznajmljivači od iznajmljivanja apartmana ne 

stvaraju otpad za reciklažno dvorište, ali ga može odnijeti na reciklažno dvorište kao korisnik, 

odnosno fizička osoba bez naknade.  

Predstavnica Usluge Poreč Angela Tolušić se nadovezuje i kaža da je Odlukom propisano ako 

na jednom obračunskom mjestu živite i obavljate djelatnost iznajmljivanja, plaćate obveznu 

minimalnu uslugu, odnosno fiksni dio se plaća kao nekućanstvo, to ne znači da se osoba ne 

prepoznaje kao korisnika kućanstva. S obzirom da korisnik ima dvije kante, jednu za 

iznajmljivanje, jednu za kućanstvo, a plaća samo jedan fiksni dio po cijeni za nekućanstva, a 

ovisno o kanti koja se prazni, plaća se varijabilni dio. Znači da se korisnik istovremeno može 

prepoznati kao kućanstvo i kao nekućanstvo, a obveznu minimalnu naknadu će plaćati samo 

jednu. 

Općinski vijećnik Boris Šverko traži pisani odgovor na isto pitanje. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća nakon glasanja konstatira da je Odluka o načinu pružanja 

javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrsar-Orsera usvojena sa 

8 glasova "za" i jednim „suzdržanim“. 

 

KLASA: 011-01/21-01/23 

URBROJ: 2167/02-01-03/31-21-1 

 

 

Ad 6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti  na Opće uvjete isporuke 

komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 

 

Po ovoj točci dnevnog reda izvješćuje Općinski načelnik Ivan Gerometta. Sukladno zakonu 

Općina Vrsar-Orsera, odnosno Općinsko vijeće dužno je dati suglasnost na minimalne opće 

uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova koji su bili u prilogu 

materijala poziva za sjednicu vijeća, ti se opći uvjeti primjenjuju na području Republike 

Hrvatske. 

 

Rasprava: Općinski vijećnik Ivan Radetić pita za cjenik po kojemu će se dimnjačarski poslovi 

obavljati, te konstatira da je za istu uslugu prije naplaćivali 80,00 kn, sljedeći put za 100,00 kn, 

a sada za 125 kn, te smatra da davatelji usluge sami formiraju cijene kakve žele. Općinski 
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načelnik Ivan Gerometta konstatira da cjenik nije sastavni dio općih uvjeta jer ni praktično 

mijenjati opće uvjete svaki put kada mijenjaš cijenu. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća nakon glasanja konstatira da je Odluka o davanju 

prethodne suglasnosti  na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih 

poslova donesena sa 9 glasova "za" jednoglasno.  

 

KLASA: 363-01/22-01/22 

URBROJ: 2163-40-01-03/31-22-3 

 

 

Ad 7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti  na  Opće uvjete isporuke 

grobljanskih usluga 

 

Općinski načelnik Ivan Gerometta konstatira da je zakonska obaveza dati suglasnost 

izdavatelju usluge. Komunalno poduzeće Montraker koje se bavi grobljanskim uslugama 

dostavio je opće uvjete, koji se nisu mijenjali na prethodne te predlaže da se da suglasnost. 

 

Rasprava:  nema rasprave. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća nakon glasanja konstatira da je Odluka o davanju 

prethodne suglasnosti  na  Opće uvjete isporuke grobljanskih usluga jednoglasno sa 9 

glasova "za" donesena. 

 

KLASA: 363-01/22-01/21 

URBROJ: 2163-40-01-03/31-22-3 

 

 

Ad. 8. Donošenje Odluke o otpisu nenaplativih općinskih potraživanja s osnova 

prestanka postojanja pravne osobe 

 

Općinski načelnik Ivan Gerometta objašnjava da se radi o tome da su neke pravne osobe 

prestale postojati, te je naplata potraživanja nemoguća i da su to potraživanja starija od 7, 8 pa 

i 10 godina.  

 

Predsjednica Općinskog vijeća nakon glasanja konstatira da je donesena Odluka o 

otpisu nenaplativih općinskih potraživanja s osnova prestanka postojanja pravne osobe 

jednoglasno sa 9 glasova "za". 

 

KLASA: 023-01/21-01/02 

URBROJ: 2163-40-01-02/25-22-10 

 

 

Ad. 9. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Vrsar-Orsera 

 

Općinski načelnik Ivan Gerometta objašnjava da je općinsko vijeće već bilo donijelo Izmjene ni 

dopune Odluke prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera, međutim zbog proteka od 

dvije godine potrebno je donijeti novu Odluku. Odluka je usuglašena sa zavodom za prostorno 

uređenje Istarske županije.  
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Rasprava:  Općinski vijećnik Boris Šverko ima komentare na prostorni plan Općine Vrsar-

Orsera i predlaže da se kod formiranja prostornog plana uređenja pozove i uključi mlade ljude 

kako bi se dobilo više ideja, odnosno da se napravi javna rasprava, te je pokrenuo razgovor o 

tome kako je sve manje stanovnika na području Općine, a posebno mladih. 

Općinski načelnik odgovara da je po zadnjem popisu stanovništva vidljivo da u Općini ima 

1.700 stambenih jedinica te smatra da nedostatak stambenih jedinica nije razlog manjeg broja 

stanovnika. Do starenja i pada stanovništva ne dolazi samo u Vrsaru i Republici Hrvatskoj 

nego je to stvar cijele Europe itd. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća nakon glasanja konstatira da je donesena Odluka o 

izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera 

jednoglasno sa 9 glasova "za". 

 

KLASA: 350-02/22-01/01 

URBROJ: 2163-40-01-04/41-22-11 

 

 

Ad. 10. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Vrsar, te stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja naselja Trsine, Detaljnog 

plana uređenja dijela starogradske jezgre – I faza i Provedbenog urbanističkog plana 

dijela grada Vrsara 

 

Općinski načelnik Ivan Gerometta objašnjava da je općinsko vijeće već bilo donijelo ovu 

Odluku, međutim zbog inzistiranja Javnog zavoda za prostorno uređenje Istarske županije 

donose se pojedine izmjene, istekom roka od dvije godine prestala je važiti i iz tog razloga se 

donošenje treba ponoviti. Donošenje Odluke usuglašeno je sa Zavodom za prostorno uređenje. 

 

Rasprava:  Općinski vijećnik Boris Šverko tražio je pojašnjenje plana, a djelatnica Jedinstvenog 

upravnog odjela, Vlasta Gortan, je objasnila. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća nakon glasanja konstatira da je donesena Odluka o 

izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar, te stavljanja izvan snage 

Detaljnog plana uređenja naselja Trsine, Detaljnog plana uređenja dijela starogradske 

jezgre – I faza i Provedbenog urbanističkog plana dijela grada Vrsara jednoglasno sa 9 

glasova "za". 

 

KLASA:    350-02/22-01/02 

URBROJ:  2163-40-01-04/41-22-10 

 

 

Ad. 11. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar-Orsera za 

2021. godinu 

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela obrazložio je vijećnicima Izvješće o stanju sustava 

civilne zaštite. U Izvješću je objašnjeno stanje u sustavu civilne zaštite na području Općine 

Vrsar – Orsera za prošlu godinu koje se mora usvojiti do 31.03.2022. godine. U tom izvješću 

je definirano koji su sve subjekti i koje su aktivnosti bile u protekloj godini. Tako se stožer 

civilne zaštite jednom sastao kojega je imenovao Općinski načelnik. Funkcija stožera je 

koordinacija svih subjekata koji učestvuju u civilnoj zaštiti na području Općine Vrsar-Orsera i 
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planira se u narednom razdoblju podignuti na višu razinu osposobljenost stožera. U sklopu 

vatrogastva djeluje područna vatrogasna zajednica u koju je uključena javna vatrogasna 

postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč, Dobrovoljno vatrogasno društvo plamen Višnjan, 

DVD Grom Kaštelir - Labinci, DVD Lampo Tar – Vabriga, DVD Sveti Lovreč, DVD Vrsar i 

DVD Vitis Vižinada. Navedeno je što je sve Javna vatrogasna postrojba radila i kakve su bile 

intervencije itd. 

 

Rasprava:  nema rasprave. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća nakon glasanja konstatira da je doneseno Izvješće o 

stanju sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar-Orsera za 2021. godinu 

jednoglasno sa 9 glasova "za". 

 

KLASA: 214-01/21-01/18 

URBROJ: 2163-40-01-03/35-22-11 

 

 

Ad. 12. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje 

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Slobodan Vugrinec objašnjava da je za temelju 

Izvješća iz prethodne točke pripremljen Plan razvoja za 2022. godinu i ukratko je objasnio. Što 

se tiče stožera civilne zaštite, jedan član stožera nije prošao obuku ali to će proći u skorije 

vrijeme. 

 

Rasprava:  nema rasprave. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća nakon glasanja konstatira da je donesen Godišnji plan 

razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje jednoglasno sa 9 glasova "za". 

 

KLASA: 240-01/22-01/1 

URBROJ: 2163-40-01-03/35-22-2 

 

 

Ad. 13. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih 

nepogoda za Općinu Vrsar-Orsera u 2022. godine 

 

Općinski načelnik Ivan Gerometta izvješćuje da je vijeće dužno donijeti Plan iz ove točke koji 

se primjenjuje u slučaju nastanka prirodne nepogode. Objašnjava koje su prirodne nepogode 

uključene u plan djelovanja. Isto tako ovom Odlukom su propisane mjere za ublažavanje 

posljedica prirodnih nepogoda. Procedura proglašavanja prirodnih nepogoda je definirana, te 

tko procjenjuje štetu kao i Odredbe o registru šteta koje se vodi. 

 

Rasprava:  nema rasprave. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća nakon glasanja konstatira da je donesen Odluka o 

donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Vrsar-Orsera u 

2022. godine razdoblje jednoglasno sa 9 glasova "za". 
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KLASA: 240-01/22-01/3 

URBROJ: 2163-40-01-03/35-22-3 

 

Ad. 14. Donošenje III. izmjena i dopuna Odluke o davanju na korištenje javnih površina 

 

Općinski načelnik Ivan Gerometta izvješćuje da u II. izmjenama i dopunama je predviđena 

mogućnost korisnicima produženje zakupa i korištenja javne površine bez raspisivanja natječaja 

na vrijeme od godinu dana,  a zbog utjecaja pandemije i dok ona traje. Prijedlog je da se 

donese nova Odluka kojom će se pružiti mogućnost produljenja davanja na korištenje javne 

površine bez natječaja za vrijeme trajanja pandemije. 

 

Rasprava:  nema rasprave. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća nakon glasanja konstatira da je III. izmjena i dopuna 

Odluke o davanju na korištenje javnih površina donesena sa 8 glasova "za" i 1 

„suzdržanim“. 

 

KLASA: 024-03/22-01/6 

URBROJ: 2163-40-01-03/35-22-2 

 

 

Ad. 15. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Općine Vrsar-Orsera 

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Slobodan Vugrinec objašnjava da je ovlast vijeća da 

donosi Odluku o koeficijentima za obračuna plaća službenika i namještenika. Načelnika je 

donio novi Pravilnik o unutarnjem redu uvjetovan nekim umirovljenjima i drugačijom 

strukturom Jedinstvenog upravnog odjela. Najznačajnije je to da se ukinuo Ured Općinskog 

načelnika i Općinskog vijeća i da je formiran novi odsjek, Odjek za opću upravu, društvene 

djelatnosti i javnu nabavu. Što se tiče koeficijenata bilo je nekoliko promjena. Povećan je 

koeficijent za spremača, isto tako koeficijent za računovodstvenog referenta i za komunalnog 

redara. Raspisan je i Oglas za komunalnog redara. Dodatno povećanje koeficijenta je kod 

drugog pomoćnika voditelja financija i računovodstva. Jedino smanjenje je bilo kod višeg 

stručnog suradnika za društvene djelatnosti. Od 1.1. povećana je osnovica za obračun plaće u 

općinskoj upravi i u dječjem vrtiću osim za načelnika i pročelnika, i u dječjem vrtiću za 

ravnateljicu. 

 

Rasprava:  nema rasprave. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća nakon glasanja konstatira da je Odluka o koeficijentima 

za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vrsar-Orsera donesena jednoglasno 

sa 9 glasova "za". 

 

KLASA: 024-03/22-01/8 

URBROJ: 2163-40-01/17-22-1 

 

 

Ad. 16. Polugodišnje izvješće Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2021. 

godine 
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Općinski načelnik Ivan Gerometta predstavlja Polugodišnje izvješće o svom radu koje je 

detaljno opisano u Polugodišnjem izvješću Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 

2021. godine. 

 

Rasprava:  nema rasprave. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća nakon glasanja konstatira da je prihvaćeno Polugodišnje 

izvješće Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine jednoglasno sa 9 

glasova "za". 

 

KLASA: 024-01/22-01/05 

URBROJ: 2163-40-01/16-22-2 

 

 

Ad 17. Vijećnička pitanja 

 

Novi Općinski vijećnik Oliver Bikić govori u vezi zone 40 u naselju Brostolade i ima prijedlog 

kada su već postavljena 2 ležeća policajca, da se postavi barem još dva ležeća policajaca da bi 

se usporio promet i drugo predlaže da se postavi optički kabel.  

 

Općinski načelnik Ivan Gerometta prvo čestita vijećniku na ulasku u vijeće i odgovara da što se 

tiče postavljanja prepreka, napravi se elaborat i policija treba dati suglasnost i temeljem toga se 

postavljaju razne tehničke prepreke za usporavanje prometa. Slaže se da je Vrsar istok kritičan 

i potruditi će se poduzeti mjere ne samo na Vrsar istoku nego u cijelo Vrsaru. 

U vezi optike komentira da su radovi u tijeku za postavljanje na području Vrsara i radi se o 

komercijalnom postavljanju koje postavlja trgovačko društvo HT. Općina Vrsar je sa gradom 

Porečom prošla na natječaju i dobila novce iz EU fondova za postavljanje optike na mjestima 

koja nisu komercijalno isplativa ponuditeljima usluga tako da bi projekt započeo već na ljeto. I 

krenulo bi postavljanje optike za Brostolade, Kapetanovu stanciju i ostala naselja koja su 

obuhvaćena tim projektom. 

 

Općinski vijećnik Davor Brečević pita kada će se preseliti doktorica i ljekarna na novu lokaciju. 

Općinski načelnik Ivan Gerometta odgovara vezano za ljekarnu da je 23.03. bio tehnički 

pregled prostorija i utvrdilo se da zadovoljavaju uvjetima te treba ishoditi Rješenje ministarstva 

zdravstva da se može preseliti, sljedećih 10-ak dana bi trebala ljekarna preseliti. Vezano za 

pitanje ambulante, s obzirom da je u tijeku komunikacija između doktorice i pročelnice 

nadležne za županijsku skupštinu koja je tek u 3. mjesecu dala suglasnost da joj se odobri 

preseljenje. Prostor je opremljen i očekuje se ubrzo preseljenje.  

 

Općinski vijećnik Davor Brečević pita ima li novosti što se tiče kanalizacije u selima. 

 

Načelnik odgovara da što se tiče kanalizacije u naselju Flengi, u tijeku je ishođenje građevinske 

dozvole, te će se Odvodnja Poreč aplicirati na natječaj Hrvatskih voda koji će se raspisati tako 

da se očekuje na jesen ili na zimu prva faza postavljanje kanalizacije. Vezano za druga naselja u 

tijeku je izrada idejnih projekata.  

 

Općinski vijećnik Ivan Radetić se javlja s obzirom da se približavaju Uskršnji blagdani, da li će 

umirovljenici dobiti uskrsnicu. 
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Gerometta odgovara da će se ove godine podijeliti pince i šunke, a o danu dijeljenja će 

umirovljenici biti pravovremeno obaviješteni. 

 

Marina Deak, predsjednica vijeća zaključuje 06. sjednicu vijeća i zahvaljuje se na sudjelovanju. 

 

Sjednica završila s radom u 20,00 sati. 

Zapisnik sastavila: Luana Mihelić Terlević 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR-ORSERA 

 

                                                                                                                           

 

    PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Marina Deak 
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