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I. Općinsko vijeće
1.
Na osnovi stavak 4. članka 28. i stavka 5. članka 30 Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine" br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - uredba i 178/04), te članka 40.
Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 2/04) Općinsko vijeće Općine Vrsar na
sjednici održanoj 24. ožujka 2009. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
komunalnih potreba Općine Vrsar za 2008. godinu

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
- Izvješće o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Vrsar za 2008. godinu sastoji se od :
1. Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vrsar za 2008.
godinu,
2. Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Vrsar za 2008. godinu,
3. Izvješća o izvršenju Programa ostalih kapitalnih ulaganja u Općini Vrsar za 2008. godinu.
Članak 2.
1.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR U 2008. GODINI

Izvješćuje se o izvršenju poslova potrebnih za održavanje komunalne infrastrukture na području
Općine Vrsar u 2008. god. i to za djelatnosti:
-

odvodnje atmosferskih voda
održavanja čistoće javnih površina
održavanja javnih površina
održavanja zelenih površina
održavanja deponije
održavanja nerazvrstanih cesta
održavanja javnih plaža
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održavanje javne rasvjete
održavanja groblja
protupožarne zaštite
civilna zaštita
ostali rashodi

kao što se iskazuju i financijskih sredstava utrošena za ostvarenje programa, s naznakom izvora
financiranja.
Održavanje komunalne infrastrukture je u 2008. godini obuhvatilo:
1. odvodnju atmosferskih voda
-

sanacija oborinske kanalizacije u ulici R. Končara u Vrsaru
redovno čišćenje slivnika oborinske odvodnje na području Općine Vrsar
minimalno dva puta godišnje

29.997,73
2.918,55

kn
kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 33.500,00 kn, realizirana su u iznosu od
32.916,28 kuna i financirala su se iz sredstava komunalne naknade
2. održavanje čistoće javnih površina
-

pražnjenje kontejnera i uništavanje otpada
selektivno skupljanje otpada (boca, metla, baterija, papira, kartona,
olupina automobila i sl.)
svakodnevno ručno pometanje ulica i trgova s pražnjenjem koševa
mehaničko pometanje ulica i trgova, tri puta tjedno tijekom razdoblja
svibanj-rujan, te jednom tjedno u ostalim mjesecima

29.011,91
2.075,22

kn
kn

308.230,56
141.825,00

kn
kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 482.600,00 kn, realizirala su se u iznosu od
481.142,69 kuna i financirala su se dijelom iz sredstava komunalne naknade i dijelom iz
boravišne pristojbe.
3. održavanje javnih površina i nabava opreme
-

utrošak el. Energije za javne površine
nabava novogodišnjih ukrasa manjih vrijednosti
horizontalna saobraćajna signalizacija u Vrsaru
vertikalna saobraćajna signalizacija u Vrsaru
nabava novih natpisa sela sa stupovima
uređenje partera i ugradnja bitvi, odnosno skulptura na rivi nakon
kiparske škole "Montraker" u Vrsaru

32.117,32
54.294,94
53.274,81
13.627,40
7.100,40
15.683,10

kn
kn
kn
kn
kn
kn
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uređenje podestova za držanje kontejnera za smeće i selek. otpad
održavanje ograde, golova i sl. rukometnog igrališta
uređenje okoliša i priprema za rasvjetu rukometnog igrališta
održavanje autobusne stanice u Vrsaru - (bojanje i sl.)
uređenje podesta rampe i okoliša - kod "rotonde"
utrošak vode za javne površine
usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije
montaža i popravak novogodišnjih ukrasa na području općine Vrsar
uređenje parka "Stari Neon" (I faza uređenja)
bojanje i popravak postojećih klupa i metalnih ograda
popravak i servisiranje rampi
sredstva za popravak šteta nastalih iz nepredvidivih situacija (vremenske
nepogode i sl.) i ostali nepredvidivi troškovi
najam pokretnih WC kabina - Bazilika Sv. Marija od mora
Veterinarske usluge
uređenje-izgradnja boćališta u Vrsaru
nabava i montaža kamera za video nadzor javnih površina
nabava novogodišnjih ukrasa za naselje Vrsar i okolna sela
nabavka dječjih igračaka
uređenje podesta spomen obilježja na "Crljenki"
nabavka i montaža dviju autobusnih čekaonica
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11.508,26
2.293,60
14.869,19
2.562,00
20.122,34
11.048,54
45.220,00
29.999,80
0,00
7.827,52
14.272,60
5.204,52

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

3.416,00
24.400,00
159.995,31
11.333,80
8.213,04
0,00
14.413,08
33.000,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 703.320,00 kn, realizirana su u iznosu
od 595.797,57 kuna i financirala su se dijelom iz sredstava komunalne naknade, dijelom
iz boravišne pristojbe i ostalih prihoda proračunu Općine Vrsar.
4. redovno održavanje zelenih površina
redovna košnja zelenih površina u Vrsaru i selima na području općine
Vrsar tijekom cijele godine po prihvaćenom rasporedu učestalosti
košnje
redovno održavanje cvjetnih gredica, parkova i trajnica u Vrsaru i selima
na području općine Vrsar tijekom cijele godine (okopavanje, gnojenje,
zalijevanje, sadnja i sadni materijal)

680.287,59

kn

744.081,66

kn

-

redovno održavanje ostalih nasada tijekom cijele godine (piljenje grana,
odvoz trave, granja i sl.)

2.479,04

kn

-

troškovi vode za redovno zalijevanje nasada

47.508,94

kn

-

-

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 1.474.600,00 kn, realizirana su u iznosu od
1.474.357,23 kune i financirala su se dijelom iz sredstava komunalne naknade, dijelom iz
boravišne pristojbe.
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5. Održavanje deponije
-

čuvar deponije
redovan obilazak deponije građevinskog materijala dva puta tjedno,
tijekom cijele godine, te guranje, ravnanje i prenašanje materijala

3.396,48
6.661,20

kn
kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 10.100,00 kuna, realizirana u iznosu od
10.057,68 kuna, a osigurala su se iz sredstava komunalne naknade.
6. Održavanje nerazvrstanih cesta
-

zimska služba
uređenje ulica staroga grada u Vrsaru
čišćenje nanosa šljunka i blata s kolnika i nogostupa i sl.
uređenje dijela Porečke ulice u Vrsaru
uređenje rampe za invalide u ulici Vala u Vrsaru
uređenje (sanacija) lokalnih cesta na području općine Vrsar
uređenje kamenog zidića i okoliša u Dalmatinskoj ulici
uređenje parkirališta u naselju Trsine u Vrsaru - ulaz u Vrsar
uređenje staze u naselju Vrsar Istok u Vrsaru (I faza)
ostalo održavanje ulica, parkirališta i sl. u Vrsaru (asfalt. i sl.)

1.600,64
0,00
30.455,78
27.659,84
10.797,00
3.806,40
41.534,90
16.199,33
41.192,95
3.883,75

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

Sredstva za izvršenje planirana se u iznosu od 177.860,00 kn, realizirala su se u iznosu od
177.130,59 kuna i financirana su iz sredstava komunalne naknade i boravišne pristojbe.
7. Održavanje gradske plaže Vrsar
-

pijesak, boje, lakovi i sl. materijal za održavanje terena za odbojku na
pijesku, sanitarnog čvora i ostaloga na gradskoj plaži u Vrsaru
ograda za plažu - psihološka linija s korpomortima - 700,00 m'
utrošak struje
uređenje igrališta za odbojku na pijesku (završavanje)
uređenje ograde igrališta odbojke na pijesku (završavanje)
uređenje ograde uz obalu u zoni "Montraker"
popravak asfaltnih površina u zoni "Montraker"
zemljani i ostali građ. radovi na uređenju zone "Montraker"
građevinski radovi prilikom zamjene JR u zoni "Montraker"
demontaža instalacija preostalih od bivšeg kampa
uređenje stepenica za ulazak u vodu i sl. - ljetni kamp i ostalo
utrošak vode

655,40

kn

32.452,00
22.679,17
19.644,44
7.537,40
19.215,00
73.401,06
72.833,44
64.697,09
2.591,89
6.214,68
85.563,74

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
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redovna košnja jednom mjesečno
održavanje sanitarnih čvorova, tuševa, odbojkaškog igrališta, ostalih
instalacija, montaža i demontaža igračaka, koševa, klupa, i sl.
ručno čišćenje plaže, wc-a i pražnjenje koševa -svakodnevno od 15.
lipnja-15. rujna, odnosno po potrebi i duže
piljenje suhih grana, dovoz zemlje, pošumljavanje, podizanje krošnji
postojećih stabala i sl.
održavanje otoka u okolici Vrsara (svakodnevno čišćenje,
pošumljavanje, izrada protupožarnih prolaza i sl.)
najam pokretnih WC kabina i kontejnera
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50.068,80
20.322,76

kn
kn

43.573,52

kn

47.808,14

kn

42.190,04

kn

33.440,20

kn

Sredstva za izvršenje planirala su se u iznosu od 680.050,00 kn, realizirala u 644.888,77
kuna a financirala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe, prihoda od
koncesija na pomorskom dobru i prihoda od koncesijskog odobrenja.
8. Održavanje javne rasvjete
-

troškovi utroška elektr. energije za j.r. Općine Vrsar
obilazak j.r. na području općine Vrsar sa zamjenom pregorjelih žarulja i
ostalih oštećenih dijelova rasvjetnih tijela
održavanje štand-ormarića na području zone "Montraker" (zamjena
starih)
zamjena instalacija JR zona "Montraker" (komplet)
zamjena kandelabera (komplet s instalacijama) JR u Porečkoj ul.
zamjena-popravak kand. s rasvjetnom armaturom kod škole
dopuna rasvjetnih tijela na Trgu Degrassi u Vrsaru
zamjena svjetlosnih armatura ulaznog raskrižja Vrsara
bojanje stupova JR u Vrsaru - ulazno raskrižje

237.627,81
148.315,40

kn
kn

29.280,00

kn

202.305,71
41.994,84
3.196,40
2.879,20
35.807,00
23.058,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 726.600,00 kn, realizirana u iznosu od
724.464,36 kuna, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade i boravišne pristojbe.
9. Održavanje groblja na području općine Vrsar
-

redovno održavanje groblja u Vrsaru i Gradini

99.054,55

kn

Sredstva za tekuće održavanje groblja planirana su u iznosu od 99.100,00 kn, realizirana u
iznosu od 99.054,55 kuna, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade.
10. Protupožarna zaštita
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tekuća pomoć gradskom proračunu Grada Poreča kao većinskom
osnivaču Javne vatrogasne postrojbe
donacija za Područnu vatrogasnu zajednicu
tekuća pomoć vatrogasnoj zajednici Istarske Županije
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947.439,58

kn

170.000,00
13.311,35

kn
kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 1.198.950,00 kn, realizirana u iznosu od
1.130.750,93 kuna, a financirala su se iz namjenskih sredstava poreza na dohodak, te ostalih
poreznih i drugih nenamjenskih prihoda proračunu Općine Vrsar.
11. Civilna zaštita
-

nabavka službene, radne i zaštitne odjeće i obuće

0,00

kn

Sredstva za civilnu zaštitu planirana su u iznosu od 15.000,00 kn iz sredstava poreznih
prihoda općinskom proračunu, no nisu se realizirala.
12. Ostali rashodi
-

utrošak el. energije za ostala mjerna mjesta na javnim površinama
materijal za ostale popravke općinskih zgrada
materijal za ostale popravke (boja, kistovi, brusni papir i sl.)
ostalo tekuće i investicijsko održavanje
ostale komunalne usluge
intelektualne i osobne usluge
ostali nespomenuti rashodi poslovanja

36.582,43
19.043,34
1.597,76
7.104,10
91.223,85
129.650,04
11.962,41

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

Sredstva za ostale rashode na području Općine Vrsar planirana su u iznosu od 337.600,00
kn, realizirana u iznosu od 297.163,93 kuna, a financirala su se iz sredstava boravišne
pristojbe i ostalih nenamjenskih prihoda općinskom proračunu.
Sveukupna sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine
Vrsar za 2008. godinu planirana su u iznosu od 5.939.280,00 kn, realizirana su u iznosu od
5.667.724,58 kune i financirala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe,
namjenskih sredstava poreza na dohodak, naknade za koncesijska odobrenja, koncesije za
korištenje pomorskog dobra i ostalih nenamjenskih prihoda općinskom proračunu .
Članak 3.
2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR U
2008. GODINI
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Ovim Programom utvrdili su se opisi i opsezi poslova potrebnih za gradnju objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Vrsar u 2008. god., i to za:
- javne površine,
- nerazvrstane ceste,
- groblja,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
- održavanja groblja,
- javne rasvjete,
- protupožarne zaštite,
kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora
financiranja.
Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vrsar je u 2008. god.
obuhvatila:
IZGRADNJA I ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA
Sufinanciranje Sanacije odlagališta komunalnog otpada "Košambra".
Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Košambra" povjerena je Gradu Poreču.
Planirano sufinanciranje od strane Općine Vrsar za 2008. godinu je
360.723,37 kn
Rok za izvođenje radova je 2008. godina
Potrebna sredstva osigurala su se iz cijene za odvoz komunalnog otpada ( iz naknade za
sanaciju odlagališta ).
Kapitalna pomoć Usluzi Poreč za obnovu voznog parka
Sredstva se Usluzi Poreč uplaćuju namjenski za obnovu voznog parka.
Sredstva Usluzi Poreč za obnovu voznog parka u 2008. god iznose
187.080,52 kn
Rok za uplatu sredstava Usluzi Poreč je 2008. godina
Sredstva su se Usluzi Poreč uplatila namjenski iz naknade za odvoz smeća na području Općine
Vrsar.
NERAZVRSTANE CESTE
Izgradnja prometnice u "Radnoj zoni Neon" - I faza.
Izgradnja prometnice izraditi će se sukladno DPU "Radna zona Neon".
Planirana vrijednost izgradnje I faze prometnice je
6.100,00 kn
Rok za izgradnju je 2008. godina.
Potrebna sredstava za izgradnju prometnice na području "Radne zone Neon" osigurala su se iz
komunalnog doprinosa.
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Geodetska podloga, idejni i dio glavnog projekta prometnice na dijelu ulice Obala
Maršala Tita u Vrsaru
Projektiranje prometnice izraditi će se sukladno DP-u tog dijela naselja u Vrsaru.
Planirana vrijednost izrade geodetske podloge, idejnog i dijela glavnog
projekta prometnice na navedenom prostoru je
63.440,00 kn
Rok za izradu projekta je 2009. godina.
Potrebna sredstva za izradu projekta navedene prometnice osigurala su se iz komunalnog
doprinosa.
Idejni projekt prometnice na pristupu zoni "Montraker"
Projektiranje prometnice izraditi će se sukladno DP-u tog dijela naselja u Vrsaru.
Planirana vrijednost idejnog projektiranja prometnice na navedenom
prostoru je
23.180,00 kn
Rok za izradu projekta je 2008. godina.
Potrebna sredstva za izradu idejnog projekta navedene prometnice osigurala su se iz
komunalnog doprinosa.
JAVNA RASVJETA
Izgradnja rasvjete polivalentnog igrališta za male sportove
Rasvjeta se planira izvesti ekološkom rasvjetom. Visine stupova su 12 m te svjetlosni
izvori SAP-T 400.
Planirana vrijednost izgradnje rasvjete je:
84.988,25 kn
Rok izgradnje je 2008. godina.
Potrebna sredstava za izgradnju rasvjete polivalentnog igrališta osigurala su se iz komunalnog
doprinosa.
ODRŽAVANJE GROBLJA
Izrada projekta dogradnje i rekonstrukcije groblja u Gradini
Projekt dogradnje i rekonstrukcije groblja u Gradini izgraditi će se sukladno Prostornom
planu Općine Sveti Lovreč i istočnog dijela Općine Vrsar.
Planirana vrijednost projekta je
3.660,00 kn
Rok izrade projekta dogradnje i rekonstrukcije groblja u Gradini je 2008. godina
Sredstva za izradu ovog projekta osigurala su se iz komunalnog doprinosa.
OPSKRBA PITKOM VODOM
Izgradnja dijela vodoopskrbnog sustava zone servisa i obrta "Neon".
Izgradnja dijela vodoopskrbnog sustava zone servisa i obrta "Neon" povjerava se "Istarskom
vodovodu" d.o.o. Buzet.
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Iznos kojim će Općina Vrsar sufinancirati navedene radove je
51.551,00 kn
Rok za izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog sustava zone servisa i obrta
"Neon" je 2008. godina.
Potrebna sredstva za sufinanciranje dijela vodoopskrbnog sustava zone servisa i obrta
"Neon" osigurala su se iz naknade za priključenje na vodoopskrbni sustav.
Naknada Istarskom vodovodu za prikupljanje sredstava za VSI Butoniga.
Naknada se Istarskom vodovodu uplaćuje namjenski za prikupljanje sredstava za VSI
Butoniga na području Općine Vrsar.
Naknada Istarskom vodovodu iznosi
0,00 kn
Rok za isplatu naknade Istarskom vodovodu je 2008. godina
Potrebna sredstva planirala su se osigurati iz namjenske naknade za izgradnju VSI
Butoniga.
Sufinanciranje troškova izgradnje VSI Butoniga.
Iznos kojim će Općina Vrsar sufinancirati navedene radove vodoopskrbe
u 2008. godini je
0,00 kn
Rok za izvođenje radova na izgradnji VSI Butoniga je 2008. godina.
Potrebna sredstva planirala su se osigurati iz namjenske naknade za izgradnju VSI
Butoniga.
Sufinanciranje troškova izgradnje sustava javne odvodnje i zaštite voda IŽ
Iznos kojim će Općina Vrsar sufinancirati navedene radove vodoopskrbe
u 2008. godini je
469.275,00 kn
Rok za izvođenje radova na izgradnji sustava javne odvodnje i zaštite voda IŽ je 2008.
godina.
Potrebna sredstva za sufinanciranje izgradnje sustava javne odvodnje i zaštite voda IŽ
osigurala su se iz sredstava Naknade za zaštitu voda
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Naknada Usluzi Poreč za pražnjenje septičkih jama na području Općine Vrsar.
Naknada se Usluzi Poreč za pražnjenje septičkih jama na području Općine Vrsar po
stvarnom broju pražnjenja.
Naknada Usluzi Poreč za pražnjenje septičkih jama u 2008. godinu
iznosi
25.000,00 kn
Rok za isplatu naknade je 2008. godina
Potrebna sredstva osigurala su se iz naknade za priključenje i kanalizacijskog doprinosa.
Naknada Usluzi Poreč za prikupljanje sredstava kanalizacijskog doprinosa.
Naknada se Usluzi Poreč uplaćuje namjenski za prikupljanje kanalizacijskog doprinosa na
području Općine Vrsar.
Naknada Usluzi Poreč iznosi
54.950,00 kn

Broj: 1/2009
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Rok za isplatu naknade Usluzi Poreč je 2008. godina
Potrebna sredstva osigurala su se iz naknade za priključenje i kanalizacijskog doprinosa.
Nastavak izgradnje kanal. sustava dijela Dalmatinske ulice u Vrsaru
Izgradnja kanalizacijskog sustava dijela Dalmatinske ulice u dužini od cca 70,00 m
povjerena je Usluzi Poreč.
Planirana vrijednost izgradnje je
174.250,00 kn
Rok izgradnje kanalizacijskog sustava dijela Dalmatinske ulice je 2008. god.
Potrebna sredstva osigurala su se iz naknade za priključenje i kanalizacijskog doprinosa.
Rekonstrukcija poklopca CS Turist
Rekonstrukcija poklopca CS Turist povjerena je Usluzi Poreč
Planirana vrijednost rekonstrukcije je
21.460,00 kn
Rok za rekonstrukciju poklopca CS Turist je 2008. god.
Potrebna sredstva osigurala su se iz naknade za priključenje i kanalizacijskog doprinosa.
Izrada studije odvodnje otpadnih voda na području sela Općine Vrsar
Izrada studije odvodnje otpadnih voda na području sela Općine Vrsar povjerena je Usluzi
Poreč.
Planirana vrijednost studije je
49.900,00 kn
Rok izrade studije je 2008. god.
Potrebna sredstva osigurala su se iz naknade za priključenje i kanalizacijskog doprinosa.
Rekonstrukcija fekalne kanalizacije na više lokacija
Rekonstrukcija fekalne kanalizacije na više lokacija povjerena je Usluzi Poreč.
Planirana vrijednost rekonstrukcije je
120.293,00 kn
Rok za rekonstrukcije je 2008. god.
Potrebna sredstva osigurala su se iz naknade za priključenje i kanalizacijskog doprinosa.
Sredstva za izvršenje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Vrsar za 2008. godinu planirana su u iznosu od 1.891.860,00 kn, realizirana su u iznosu od
1.692.191,14 kuna i osigurala su se iz komunalnog doprinosa, naknade za priključenje na sustav
opskrbe pitkom vodom, naknade za priključenje na sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda,
kanalizacijskog doprinosa (dodatak za izgradnju), naknade za izgradnju VSI Butoniga, boravišne
pristojbe, kapitalnih pomoći općinskom proračunu, te drugih sredstava proračuna Općine Vrsar, a
utrošena su na sljedeći način:
-

IZGRADNJA I ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA
IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
ODRŽAVANJE GROBLJA
OPSKRBA PITKOM VODOM

547.803,89 kn
92.720,00 kn
84.988,25 kn
3.660,00 kn
520.826,00 kn

Broj: 1/2009
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445.853,00 kn

Sredstvima prikupljenim iz komunalnog doprinosa u 2008. godini izgradilo se:
-

IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
ODRŽAVANJE GROBLJA

92.720,00 kn
84.988,25 kn
3.660,00 kn

Članak 4.
3.

IZVJEŠĆE
O
REALIZACIJI
PROGRAMA
OSTALIH
ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR U 2008. GODINI

KAPITALNIH

Ostala su kapitalna ulaganja u 2008. godini bila:
Sufinanciranje Sanacije mola u Vrsaru.
Sanacija mola u Vrsaru povjerena je Lučkoj upravi Poreč.
Planirano sufinanciranje od strane Općine Vrsar za 2008. godinu je
103.719,28 kn
Rok za izvođenje radova je 2008. godina
Potrebna sredstva osigurala su se iz koncesija i koncesijskih odobrenja za korištenje
pomorskog dobra.
Sredstva za izvršenje Programa ostalih kapitalnih ulaganja u Općini Vrsar za 2008. godinu
planirana su u iznosu od 104.000,00 kn, realizirana su u iznosu u od 103.719,28 kuna, a
sredstva će se osigurati iz koncesija i koncesijskih odobrenja za korištenje pomorskog dobra
Općine Vrsar.
Članak 5.
Sredstva za izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Vrsar za 2008. godinu
planirana su u iznosu od 7.935.140,00 kn, realizirana su u iznosu od 7.467.295,00 kuna, a
osigurala su se komunalnog doprinosa, naknade za priključenje na sustav opskrbe pitkom
vodom, naknade za priključenje na sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda,
kanalizacijskog doprinosa (dodatak za izgradnju), naknade za izgradnju VSI Butoniga,
komunalne naknade, iz dijela boravišne pristojbe i sufinanciranja od strane turističkih
zajednica, koncesije, koncesijskog odobrenja, cijene odvoženja otpada, poreznih i kapitalnih
prihoda proračunu i raspodijeljena su na sljedeći način:
-

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vrsar za 2008.
godinu:
Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vrsar za
2008. godinu:

5.667.724,58 kn
1.695.851,14 kn

Broj: 1/2009
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103.719,28 kn

Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Općine Vrsar".

KLASA: 363-01/09-01/37
URBROJ: 2167/02-02-09-1
Vrsar, 24.ožujka 2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 1/2009
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2.
Temeljem članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), Općinsko vijeće Općine Vrsar,
na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2009. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA
OPĆINE VRSAR
Članak 1.
Članak 2. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 2/04) mijenja
se i glasi:
"Općina Vrsar je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o
područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
U sastavu Općine Vrsar su slijedeća naselja: Vrsar, Begi, Bralići, Delići, Flengi,
Gradina, Kloštar, Kontešići i Marasi.
Granice Općine Vrsar su granice katastarskih općina Vrsar, Lim i Gradina."
Članak 2.
U alinejama 3, 4, 7. i 8. stavka 1. članka 17. riječi "u naseljima Vrsar-Orsera i
Funtana-Fontane" mijenjaju se i glase: "u naselju Vrsar-Orsera".
Članak 3.
Članak 42. Statuta mijenja se i glasi:
"Općinsko vijeće čini 13 vijećnika izabranih na način određen zakonom."
Članak 72. Statuta briše se.

Članak 4.

Članak 5.
Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od objave u Službenim
novinama Općine Vrsar.
KLASA: 011-01/09-01/2
URBROJ:2167/02-02-09-1
VRSAR 24. 03.2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 1/2009
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3.
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br.
76/07), članka 39. i 40. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", br. 2/2004),
članka 118. stavak 1. točka 4. Prostornog plana uređenja Općine Vrsar ("Službeni glasnik
Grada Poreča", br. 15/06), Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj 24. ožujka
2009. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
o izradi Urbanističkog plana uređenja "Golf igralište Stancija Grande“ Vrsar

Članak 1.
Donose se izmjene dijela Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Golf
igralište Stancija Grande“ Vrsar, koja je objavljena u „Službenim novinama Općine Vrsar“,
br. 4/08 (u daljnjem tekstu: Odluke).
Članak 2.
U članku 10. točki 4. Odluke, riječi “Općinskog poglavarstva” zamjenjuju se
riječima: “izvršnog tijela”, dok se u istom članku, u točki 6. riječi:”Općinskog poglavarstva”
zamjenjuju riječima: “načelnika Općine”.
Članak 3.
Članak 12. Odluke mijenja se i glasi:
„U skladu sa člankom 59. stavak 2., te članka 136. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji (NN, br. 76/07), sredstva za izradu UPU "Golf igralište Stancija Grande", kao i
potrebnih stručnih podloga osigurat će zainteresirani gospodarski subjekt - tvrtka "Maistra"
d.d. Rovinj, uplatom potrebnog iznosa u korist općinskog proračuna na u tu svrhu predviđenu
stavku, prema ugovoru o financiranju uređenja građevinskog zemljišta.”
Članak 4.
U članku 13. stavak 1. zamjenjuje se tekstom:
“Postupak vezan na sve faze izrade UPU “Golf igralište Stancija Grande” Vrsar
provest će Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar, u skladu sa Zakonom o prostornom
uređenju i gradnji, Zakonom o javnoj nabavi, te ostalim posebnim propisima. Odluku o
donošenju navedenog planskog dokumenta donijet će Općinsko vijeće, ”
Članak 5.
Sav ostali tekst Odluke ostaje neizmijenjen.
Ova Izmjena Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim
novinama Općine Vrsar".

Broj: 1/2009
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Vrsar, 24. ožujka 2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina, v.r.
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4.
Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br. 79/04) i članka 40. Statuta Općine Vrsar
("Službeni glasnik Grada Poreča" br. 02/04) Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici
održanoj dana 24. ožujka 2009. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Vrsar za 2009. godinu
I
Usvaja se informacija o razmotrenom stanju zaštite i spašavanja na području Općine
Vrsar za 2008. godinu i donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Vrsar za 2009. godinu.
II
Razmotreno stanje zaštite i spašavanja na području Općine Vrsar za 2008. godinu i
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrsar za
2009. godinu čine sastavni dio ovog Zaključka.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenim
novinama Općine Vrsar".
KLASA: 214-01/09-01/5
URBROJ: 2167/02-02-09-1
VRSAR, 24. ožujak 2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 1/2009
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5.
Na temelju članka 40. i 92. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča",
broj 02/04) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vrsar („Službene novine
Općine Vrsar“ broj 4/2008), Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj 24. ožujka
2009. godine, donosi

ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih Općine Vrsar
Članak 1.
U Savjet mladih Općine Vrsar imenuju se Roberta Klaić, Angelo Aquilante, Zdravko
Šverko, Marina Deak i Alen Sinožić, svi iz Vrsara.
Članak 2.
Mandat članova Savjeta traje dvije godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Općine Vrsar”, a
primjenjuje se od 24. ožujka 2009. godine.

KLASA: 021-05/07-01/8
URBROJ: 2167/02-02-09-14
Vrsar, 24.03.2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina, v.r.

Broj: 1/2009
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II. Općinski načelnik
1.
Na temelju stavka 2. članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN", broj 86/08) Općinski načelnik Općine Vrsar, na
prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar, dana 25.03.2009. godine,
donosi

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU
u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se broj sistematiziranih radnih mjesta u Jedinstvenom
upravnom odjelu, njihova trenutna popunjenost te plan za popunjenjem određenih radnih
mjesta u 2009. godini.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar
sistematizirano je 21 radno mjesto od kojih je popunjeno 16 radnih mjesta, kako slijedi:
r.br. radno mjesto
popunjenost / radni
odnos
1.
Načelnik – dužnosnik
popunjeno / određeno
2.

Pročelnik - viši upravni
savjetnik

popunjeno / neodređeno

3.

Pravnik - upravni savjetnik

popunjeno / neodređeno

3a.

Pravni referent - samostalni
upravni referent

nepopunjeno

4.
4a.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

Referent za društvene djelatnosti
- samostalni upravni referent
Administrativni tajnik - upravni
referent
Poslovni tajnik - namještenik

popunjeno / neodređeno

Tajnik Općinskog vijeća i
Poglavarstva - viši upravni
referent
Tajnik MO - viši upravni
referent
Šef Odsjeka za financije,
proračun i računovodstvo stručni savjetnik
Računovodstveni referent
Računovodstveni referent
Računovodstveni referent

popunjeno / neodređeno

nepopunjeno
popunjeno / neodređeno

nepopunjeno
popunjeno / neodređeno
popunjeno /neodređeno
popunjeno / neodređeno
popunjeno / neodređeno

Broj: 1/2009
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16.
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18.
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Šef Odsjeka za komunalni sustav
- upravni savjetnik
Komunalni referent - samostalni
upravni referent
Komunalni redar - upravni
referent
Komunalni redar - upravni
referent
Komunalni redar - upravni
referent
Čistačica – namještenik

popunjeno / neodređeno

Šef odsjeka za prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu
okoliša - stručni savjetnik
Voditelj poslova prostornog
uređenja - viši stručni referent

popunjeno / neodređeno
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popunjeno / neodređeno
popunjeno / neodređeno
popunjeno / neodređeno
nepopunjeno
popunjeno / neodređeno

nepopunjeno

Članak 2.
Proračunom Općine Vrsar za 2009. godinu osigurana su sredstva za zapošljavanje dva
nova službenika tijekom 2009. godine, te se ovim Planom predviđa prijem u službu: pravnog
referenta na neodređeno vrijeme (red. br. 3a.) i administrativnog tajnika na određeno vrijeme
(red. br. 4a.).
Članak 3.
Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Vrsar.
KLASA: 011-01/09-01/5
URBROJ: 2167/2-04-09-1
Vrsar, 25.03.2009.
NAČELNIK
OPĆINE VRSAR
Franko Štifanić, v.r.

Broj: 1/2009
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2.
Na temelju stavka 3. članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN", broj 86/08), Općinski načelnik na prijedlog
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar, dana 25. ožujka 2009. godine, donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE VRSAR
Članak 1.
U članku 6. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar
("SGGP", broj 14/04 i 17/05 i "SNOV", broj 3/07), pod rednim brojem 3. rečenica "Nadzire
rad pisarnice i arhiva." briše se, a iza rednog broja 3. dodaje se redni broj 3a koji glasi:
"Pravni referent - samostalni upravni referent - jedan izvršitelj,
VSS pravnog smjera
državni stručni ispit ili pravosudni ispit,
stručni ispit za djelatnike u pismohrani.
Opis poslova: priprema nacrta općih akata, kontrola usklađenosti općih i pojedinačnih akata
sa zakonom, rješavanje imovinsko - pravnih odnosa pri raspolaganju nekretninama u
općinskom vlasništvu, praćenje zakona i drugih propisa, zastupanje općine pred tijelima
sudbene i druge vlasti. Odgovoran je za poslove arhive i obavlja i druge poslove po potrebi."
Članak 2.
U članku 6. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar,
iza rednog broja 4. dodaje se redni broj 4a koji glasi:
"Administrativni tajnik - upravni referent - 1 izvršitelj,
SSS upravnog ili drugog odgovarajućeg smjera,
državni stručni ispit,
stručni ispit za djelatnike u pismohrani,
poznavanje rada na kompjuteru.
Opis poslova: zaprima pismena (podneske i akte) i upisuje u propisane upisnike ili urudžbene
zapisnike, otprema akte, obavlja poslove arhive i druge administrativne poslove."
Članak 3.
U stavku 1. članka 7. iza riječi "državni stručni ispit," dodaju se riječi "odnosno stručni
ispit za djelatnike u pismohrani".
Članak 4.
Stavak 2. članka 8. mijenja se i glasi:

Broj: 1/2009
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"Ukoliko zaposleni službenik nema položen državni stručni ispit dužan ga je položiti
do 30.07.2009. godine sukladno čl. 125. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi, odnosno do datuma određenog u rješenju o prijemu u
službu.
Članak 5.
U članku 10. riječi "Zakonu o državnim službenicima i namještenicima ("Narodne
novine", broj 21/01) mijenjaju se i glase "Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi".
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Vrsar.

KLASA: 011-01/09-01/3
URBROJ: 2167/02-04-09-1
Vrsar, 25.03.2009.
NAČELNIK
OPĆINE VRSAR
Franko Štifanić, v.r.

