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I. Općinsko vijeće
1.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95,
109/95 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 –
Uredba, broj 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine
Vrsar" broj 06/09) Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 23.ožujka 2010. godine
donijelo je

ODLUKU
o davanju na korištenje javnih površina

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se lokacije, uvjeti i način davanja na korištenje, način korištenja i
nadzor nad korištenjem javnih površina na području Općine Vrsar.
Članak 2.
Javne površine su površine u vlasništvu ili na korištenju Općine Vrsar.
Članak 3.
Javne površine u Općini Vrsar mogu se koristiti za postavljanje kioska, štandova, zabavnihsportskih i sličnih radnji, pokretnih ili montažnih objekata, prijenosnih stalaka za obavješćivanje,
stolova, stolica, suncobrana i sličnog kod formiranja terasa u sklopu ugostiteljskih ili trgovačkih
objekata, turističkih agencija, te za ostale namjene ukoliko tako odluči Općinski načelnik Općine
Vrsar.
Članak 4.
Općinski načelnik Općine Vrsar donosi Pravilnik o korištenju javnih površina za postavljanje
terasa, kioska, štandova, zabavnih-sportskih radnji, pokretnih ili montažnih objekata i ostaloga na
području Općine Vrsar radi detaljnijeg određivanje lokacija, broja mjesta, vremena korištenja, način
davanja na korištenje i visinu poreza za korištenje javnih površina.
Članak 5.
Upravljanje javnim površinama povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu, te on ujedno
izdaje i odobrenje za njeno korištenje.
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Članak 6.
Temeljem Odobrenja Jedinstveni upravni odjel Rješenjem razrezuje porez na korištenje javne
površine.
Visina i način naplate poreza na korištenje javne površine određeni su Pravilnikom o
korištenju javnih površina za postavljanje terasa, kioska, štandova, zabavnih-sportskih radnji,
pokretnih ili montažnih objekata i ostaloga na području Općine Vrsar.
U slučaju da Pravilnikom nije određena visina poreza na korištenje javne površine za
određenu namjenu, Općinski načelnik određuje visinu poreza, odnosno kriterije i način plaćanja
poreza.
Članak 7.
Korisnici javnih površina dužni su na njima održavati čistoću, red i mir, opremiti ih
potrebnom komunalnom infrastrukturom, odnosno koristiti ih u skladu s Odlukom o komunalnom
redu Općine Vrsar.
Članak 8.
Odobrenjem za korištenje javne površine utvrđuje se lokacija i namjena, vrijeme trajanja
odobrenja, odnosno uvjeti pod kojim se isto može ukinuti. Odobrenje se izdaje na period do pet
godina ovisno o namjeni javne površine, odnosno može se Zaključkom Općinskog načelnika Općine
Vrsar i prethodno oduzeti ukoliko se dodijeljena površina odredi za drugu namjenu.
Članak 9.
U slučaju da Jedinstveni upravni odjel odbije izdati odobrenje za korištenje javne površine,
podnositelj zahtjeva može u roku od osam dana podnijeti prigovor Općinskom načelniku Općine
Vrsar.
Općinski načelnik Općine Vrsar na podneseni prigovor donosi Zaključak. Zaključak
Općinskog načelnika je konačan.

KIOSCI
Članak 10.
Kioscima se, u smislu ove Odluke, podrazumijevaju montažni, u pravilu tipski objekti lagane
konstrukcije do 12 m2 građevinske (bruto) površine, koji se u cijelosti ili u dijelovima mogu prenositi
i postavljati na određena mjesta za obavljanje poslovne i druge djelatnosti.
Članak 11.
Javna površina za postavljanje kioska može se dati na korištenje za vrijeme najdulje do pet
godina, odnosno do prenamjene prostora na navedenoj lokaciji ili zbog razloga koji su u interesu
Općine Vrsar.
Članak 12.
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Kiosci se mogu postavljati:
U VRSARU
1. na Obali maršala Tita nasuprot OMV-ove benzinske crpke na moru
2. na slobodnoj površini kod bivšeg zabavnog centra
3. na prostoru u blizini luke za javni promet (kod stuba koje vode prema "Pineti")
4. na parkiralištu ispred "Istarskog vodovoda"
5. u ulici Brostolade
6. u marini Vrsar kod recepcije
7. gradska plaža (uključujući zonu "Montraker") - (novine, naplata parkiranja,
za iznajmljivanje sportskih rekvizita i sanitarni kiosci)
8. na području "Salina" u Vrsaru (naplata parkiranja, "pauk" i WC)
9. na Obali maršala Tita (naplata parkiranja)
10. u ulici Vidikovac trsine, kraj rampe za regulaciju prometa

1 kiosk
1 kiosk
1 kiosk
1 kiosk
1 kiosk
3 kioska
5 kioska
3 kioska
1 kiosk
1 kiosk

POKRETNI ILI MONTAŽNI OBJEKTI
Članak 13.
Pod pokretnim objektima podrazumijevaju se samokretna vozila ili prikolice iz kojih se mogu
vršiti djelatnosti trgovine i ugostiteljstva uz uvjete predviđene ovom Odlukom, zakonima i drugim
propisima.
Pod montažnim objektima podrazumijevaju se privremene naprave, odnosno konstrukcije iz
kojih i u kojima se mogu vršiti djelatnosti trgovine, ugostiteljstva i ostale djelatnosti uz uvjete
predviđene ovom Odlukom, zakonima i drugim propisima, ukupne površine objekta do 12 m2.
Članak 14.
Postavljanje pokretnih ili montažnih objekata na određenu lokaciju odobrava se na period od
tri godine, odnosno za potrebe ribarskih fešti odobrenje za korištenje javne površine za postavljanje
pokretnih ili montažnih objekata izdaje se za sve dane trajanja ribarskih fešti tijekom jedne turističke
sezone.
Članak 15.
Pokretni ili montažni objekti mogu se postavljati na slijedećim lokacijama:
1. Prostor "Saline" u Vrsaru
2. Obala M. Tita - za ribarske fešte
3. gradska plaža Vrsar (uključujući zonu "Montraker")
4. zona "Montraker" - prigodom raznih manifestacija, koncerata i sl.

3 mjesta
4 mjesta
6 mjesta
4 mjesta

ŠTANDOVI
Članak 16.
Štandovi su prenosive naprave lagane konstrukcije, kao što su zatvoreni i poluotvoreni
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pultovi, hladnjaci za sladoled, stalci za razglednice, igračke i sl.
Članak 17.
Vrstu štandova može unaprijed odrediti Općinski načelnik Općine Vrsar na preporuku
Komisije za dodjelu javnih površina za postavljanje kioska, štandova, pokretnih ili montažnih
objekata.
Članak 18.
Javna površina za postavljanje štanda može se dati na korištenje za vrijeme trajanja do 3
turističke sezone (mjesec svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan) u kontinuitetu, odnosno u ostalim
mjesecima u godini javna površina za postavljanje štanda može se dati na mjesečno ili dnevno
korištenje.
Iznimno, poljoprivrednim proizvođačima javna površina za postavljanje štanda može se dati
na dnevno korištenje i za vrijeme trajanja turističke sezone.
Članak 19.
Lokacije namijenjene za postavljanje štandova, osim lokacija za prodaju voća i povrća, su:
U VRSARU
1. na prostoru "Salina"
2. na prostoru ispred bivšeg zabavnog centra

35 mjesta
8 mjesta

U KLOŠTRU
1. na području "Pilj"

5 mjesta
Članak 20.

Za trgovačke radnje koje prodaju voće i povrće određuju se slijedeće lokacije za postavljanje
štandova:
U VRSARU
1. na prostoru ljetne tržnice
2. na području zone "Montraker"

3 mjesta
2 mjesta

Poljoprivrednim proizvođačima s područja općine Vrsar omogućava se prodaja vlastitih
proizvoda na slijedećim lokacijama:
U VRSARU
1. na prostoru ljetne tržnice - sezonska prodaja
2. na prostoru ljetne tržnice - dnevna prodaja
3. na području zone "Montraker"- sezonska prodaja
Članak 21.

10 mjesta
4 mjesta
2 mjesta
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Pored lokacija iz članaka 19. i članka 20. ove Odluke, za vrijeme blagdana i prigodnih
manifestacija, Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar može odobriti postavljanje štandova i na
ostalim javnim površinama.

TERASE
Članak 22.
Na temelju zahtjeva nositelja ugostiteljske, trgovačke ili druge djelatnosti, Jedinstveni upravni
odjel Općine Vrsar može odobriti korištenje javne površine za potrebe postavljanja terase.
Odobrenje se može izdati:
1. ako tražena površina nije određena za drugu namjenu,
2. ako podnositelj zahtjeva, kao fizička ili kao pravna osoba, nema nikakvih dugovanja
prema Općini Vrsar i
3. ako je udovoljeno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Zahtjevu treba priložiti :
1. preslik osobnog dokumenta,
2. grafički prikaz tražene površine,
3. obrtnicu ili izvod iz registra nadležnog suda za pravne osobe i
4. ugovor sklopljen s komunalnim poduzećem o odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada.
Korištenje javne površine za postavljanja terase može se odobriti na period od 01.siječnja do
31. prosinca (godišnji period) odnosno u neprekinutom periodu od 01. travnja do 30. rujna tekuće
godine (sezona), te dnevno u vremenu od 01.listopada do 31. ožujka.
Članak 23.
Javna površina za postavljanja terase koristi se bez poduzimanja bilo kakvih zahvata na tlu,
odnosno podesti, stolovi, stolice i sl. ne mogu se pričvrstiti za javnu površinu.
U slučaju da su zahvati na tlu već učinjeni, vlasnici odnosno korisnici tih javnih površina
dužni su ishoditi Odobrenje za korištenje terase za godišnji period.
Javne površine iz stavka 1. ovog članka mogu se ograditi pomičnom ogradom do 1 metar
visine, koja može biti metalna ili žardinjere zasađene ukrasnim biljem, a sve se postavlja na površini
koja se daje na korištenje. Na prijedlog rješenje uređenja treba se prije ishoditi mišljenje Komisije za
dodjelu javnih površina.

ZABAVNE-SPORTSKE I SLIČNE RADNJE
Članak 24.
Zabavne-sportske i slične radnje u smislu ove Odluke jesu:
- trampolini, gumeni gradovi, gumeni tobogani, topovi mekih loptica, paintball, baterijski
motori i autići, električni simulatori, go-cart (cestovni i van-cestovni) na benzinski ili
baterijski pogon, iznajmljivanje sandolina, kanua, pedalina, brodica, jedrilica, daski za
jedrenje,ronilačke opreme, suncobrana, ležaljki, stolnog tenisa i slično, te usluge
masiranja.
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Članak 25.
Zabavne-sportske i slične radnje mogu se locirati:
U VRSARU
1. na prostoru "Salina"
2. na prostoru "Velikog" parkirališta
3. na području gradske plaže - ispod "Rotonde"
4. na području zone "Montraker"
5. na području "Crljenke"

8 mjesta
1 mjesto
2 mjesta
7 mjesta
1 mjesto

Članak 26.
Javna površina za potrebe zabavne-sportske i slične radnje daje se na korištenje za vrijeme
trajanja do 3 turističke sezone (mjesec svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan) u kontinuitetu,
odnosno u ostalim mjesecima u godini javna površina za postavljanje zabavno-sportskih i sličnih
radnji može se dati na mjesečno ili dnevno korištenje.

PRIJENOSNI STALCI ZA OBAVJEŠĆIVANJE
Članak 27.
Korisnicima luke, koji luku koriste kao luku za javni promet, u naseljima Vrsar i Kloštar
(Liski kanal-riva) može se izdati odobrenje za korištenje javnih površina u svrhu postavljanja stalaka
za obavješćivanje vezano uz njihovu djelatnost.
Članak 28.
Javna površina za potrebe iz članka 27. daje se na korištenje za vrijeme trajanja turističke
sezone (mjesec svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan) u kontinuitetu ili dnevno.

OSTALE NAMJENE
Članak 29.
Javne površine mogu se davati na korištenje pravnim i fizičkim osobama koje se bave
iznajmljivanjem vozila, za nesmetani pristup pješaka poslovnim prostorima, raznim cirkuskim
djelatnostima, iznajmljivanjem teleskopa i slično uz suglasnost Općinskog načelnika Općine Vrsar.
Članak 30.
Javne površine iz članka 29. mogu se označiti odgovarajućom horizontalnom signalizacijom
ili ogradom uz prethodnu suglasnost, odnosno uputu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar.
Članak 31.
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Korisnik javne površine, koji je dobio suglasnost za njeno označavanje horizontalnom
signalizacijom, dužan je sam snositi troškove tog označavanja i naknadno starati se o istoj.
Članak 32.
Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti dokaz o obavljanju djelatnosti i grafički
prikaz površine koju se traži.
Odobrenje se može izdati ukoliko:
- tražena površina nije određena za drugu namjenu
- podnositelj zahtjeva, kao fizička ili kao pravna osoba, nema nikakvih dugovanja prema
Općini Vrsar
- je udovoljeno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Članak 33.
Za održavanje prigodnih manifestacija i priredbi Jedinstveni upravni odjel može uz suglasnost
Općinskog načelnika, uz ili bez naknade, odobriti korištenje javnih površina za postavljanje
privremenih montažnih objekata (podiji, tribine i slično).
Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se uža lokacija, vrsta objekta, vrijeme
korištenja javne površine.
Članak 34.
Odobrenje na korištenje javnih površina za potrebe iz članka 29. i članka 33. daje se na
korištenje za vrijeme trajanja turističke sezone (mjesec svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan) u
kontinuitetu ili dnevno.

NADZOR
Članak 35.
Nadzor provedbe ove Odluke vrše komunalni redari Općine Vrsar.
Članak 36.
Ukoliko komunalni redari u provođenju nadzora utvrde da se javne površine koriste bez
odobrenja mogu, sukladno ovlastima, pismeno naložiti da se predmeti uklone s javne površine u
primjerenom roku.
Ako se u određenom roku predmeti ne uklone s javne površine, Jedinstveni upravni odjel
Općine Vrsar donijet će rješenje o uklanjanju stvari s javne površine, temeljem kojeg će to učiniti
komunalno redarstvo, putem treće osobe, na trošak korisnika javne površine, odnosno vlasnika
predmeta.
Članak 37.
Ukoliko komunalni redari u provođenju nadzora ustanove da se javna površina koristi
suprotno Odobrenju, ili se uvidom u financijske knjige Općine Vrsar ustanovi da porez na korištenje
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javne površine nije uplaćen u rokovima navedenim u rješenju o porezu na korištenje javne površine,
sastavit će o tome zapisnik.
Na temelju zapisnika Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar donijet će Odluku o oduzimanju
odobrenja za korištenje javne površine, te će komunalni redari sukladno ovlastima, pismeno naložiti
da se predmeti uklone s javne površine u primjerenom roku.
Ako se u određenom roku predmeti ne uklone s javne površine, Jedinstveni upravni odjel
Općine Vrsar donijet će rješenje o uklanjanju stvari s javne površine, temeljem kojeg će to učiniti
komunalno redarstvo, putem treće osobe, na trošak korisnika javne površine, odnosno vlasnika
predmeta.
U slučaju iz stavka 2. ovog članka, korisnik javne površine obvezan je uplatiti razrezani porez
u cijelosti.

KAZNENE ODREDBE
Članak 38.
Pravna osoba kazniti će se novčanom kaznom od 5.000,00 kuna, fizička osoba obrtnik i osoba
koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kazniti će se novčanom kaznom od 2.500,00 kuna, dok će
fizička osoba biti kažnjena novčanom kaznom od 1.000,00 kuna ako koristi javnu površinu protivno
odobrenju, odnosno bez odobrenja prema odredbama ove Odluke.
Članak 39.
Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kazniti će se na licu mjesta fizička osoba i odgovorna
osoba u pravnoj, te kaznom od 5.000,00 kuna pravna osoba koja koristi javnu površinu protivno
odobrenju, odnosno bez odobrenja.
Ako počinitelj prekršaja ne plati novčanu kaznu na licu mjesta, komunalno redarstvo će
Prekršajnom sudu podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 40.
Odobrenja koja su izdana za korištenje javnih i drugih površina temeljem dosadašnjih propisa
ostaju na snazi do isteka roka važenja.

Članak 41.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o davanju na korištenje javnih
površina ("Službene novine OpćineVrsar" broj 01/08 i 06/09).
Članak 42.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Općine Vrsar".
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2.
Na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 138/06 i 43/09), te članka 41.
Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar" broj 06/09), Općinsko vijeće Općine Vrsar, na
sjednici održanoj 23. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.
Stavak 1., članak 10. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine Općine Vrsar" broj
02/07, 01/08 i 06/09) mijenja se i glasi :
"Pružanje ugostiteljskih usluga u kioscima, montažnim objektima, nepokretnim i priključnim
vozilima, te ostalim sličnim napravama može se vršiti na prostoru zvanom "Saline", prostoru sportskorekreacijske zone "Montraker", ulazu u Vrsar, prostoru Valkanela, gradske plaže Vrsar, na području
važenja detaljnog urbanističkog plana "Turističkog punkta Bekvari" kod Kloštra, te na prostoru
Limskog kanala - Romualdove pećine."
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u "Službenim novinama Općine Vrsar".

KLASA: 011-01/10-01/6
URBROJ: 2167/02-02-10-1
Vrsar, 23. ožujka 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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3.
Na osnovi stavak 4. članka 28. i stavka 5. članka 30 Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine",
broj 36/95, 109/95 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 –
Uredba, broj 178/04, 38/09 i 79/09), te članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar" broj
06/09) Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 23.ožujka 2010. godine, usvojilo je
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
komunalnih potreba Općine Vrsar za 2009. godinu

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Izvješće o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Vrsar za 2009. godinu sastoji se od :
1.
2.
3.

Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vrsar za 2009. godinu,
Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrsar za
2009. godinu,
Izvješća o izvršenju Programa ostalih kapitalnih ulaganja u Općini Vrsar za 2009. godinu.
Članak 2.

I.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR U 2009. GODINI

Ovim se Izvješćem o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Vrsar u
2009.-toj godini utvrđuju opsezi i opisi poslova kod njegovog izvršenja za:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

te iskazuju utrošena financijska sredstva kod ostvarenja navedenog programa, s naznakom izvora
financiranja
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Održavanje komunalne infrastrukture je u 2009.-toj godini obuhvatilo:
1.

odvodnju atmosferskih voda

-

čišćenje kanala i ispusta oborinske odvodnje
sanacija oborinske kanalizacije u parku nasuprot starog Neona
uređenje sustava oborinske odvodnje (zamjena rešetki, taložnica i sl.)
redovno čišćenje slivnika oborinske odvodnje na području općine Vrsar
minimalno dva puta godišnje

12.664,08
41.613,99
5.864,64
3.644,03

kn
kn
kn
kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 63.900,00 kuna, realizirala u iznosu od 63.786,74
kuna i financirala iz sredstava komunalne naknade.
2.

održavanje čistoće javnih površina

-

pražnjenje kontejnera i uništavanje otpada
svakodnevno ručno pometanje ulica i trgova s pražnjenjem koševa
mehaničko pometanje ulica i trgova

56.539,71
344.833,20
153.917,50

kn
kn
kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 555.400,00 kuna, realizirala u iznosu od 555.290,41 kuna i
financirala iz sredstava komunalne naknade i 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 na području općine Vrsar
horizontalno označavanje prometnica pregradnim kuglama
uređenje partera za ugradnju skulptura nastalih izradom u sklopu kiparske škole
"Montraker"
uređenje okoliša i ogradnog zida stare škole u Gradini
utrošak vode za javne površine
usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije i nadzor
montaža i popravak novogodišnjih ukrasa na području općine Vrsar
uređenje dječjeg parka "Stari Neon" (građevinski, navodnjavanje, uređenje
hortikulture i sl.)
bojanje i popravak postojećih klupa, spomenika, autobusnih čekaonica,
metalnih ograda i sl.
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

-

97.995,42
11.395,95
60.999,72
20.556,60
5.868,20
12.275,40

kn
kn
kn
kn
kn
kn

24.732,89
11.318,17
24.132,50
26.309,70
299.844,33

kn
kn
kn
kn
kn

12.821,76

kn

7.579,27
5.075,20

kn
kn

3.853,50
14.700,00
340.248,96

kn
kn
kn
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nabava nosača za bicikle, klupa i sl.
izrada i montaža rukohvata na području naselja
nabava sanitarnog kontejnera za potrebe gradske plaže
nabava nosača zastava i pripadajućih koplja
nabavka dječjih igračaka
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16.592,00
28.328,40
33.306,00
4.403,80
36.219,88

kn
kn
kn
kn
kn

Sredstva za izvršenje planirala su se u iznosu od 1.118.680,00 kuna, realizirala u iznosu od
1.098.557,65 kuna i financirala iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe, prihoda
TZO Vrsar i ostalih prihoda 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) - paušalno
troškovi vode za redovno zalijevanje nasada

-

-

833.791,39

kn

765.598,70

kn

64.086,04

kn

Sredstva za izvršenje planirala su se u iznosu od 1.663.500,00 kuna, realizirala u iznosu od
1.663.476,13 kuna i financirala iz komunalne naknade i boravišne pristojbe.
5.

Održavanje nerazvrstanih cesta

-

zimska služba
uređenje ulica u Vrsaru - popravak asfalta i sl.
uređenje parkirališta dječjeg parka "Stari Neon"
uređenje pješačke staze uz dječji park "Stari Neon"
uređenje (sanacija) lokalnih cesta i putova na području općine Vrsar
uređenje parkirališta za bicikle na području "Salina" u Vrsaru
ostalo održavanje ulica, parkirališta i sl. u Vrsaru i selima na području općine
Vrsar

5.146,88
6.209,31
108.482,58
19.377,54
107.037,99
11.247,12
107.725,18

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

Sredstva za izvršenje planirala su se u iznosu od 365.350,00 kuna, realizirala u iznosu od
365.226,60 kuna i financirala iz komunalne naknade i prihoda TZO Vrsar.
6.

Održavanje gradske plaže Vrsar

-

utrošak struje
pijesak, boje, lakovi i sl. materijal za održavanje terena za odbojku na pijesku i
ostaloga na gradskoj plaži u Vrsaru.
nabava i montaža inox stepenica i rukohvata za pristup moru
nabava i montaža inox tuševa
nabava i montaža info-ploča gradske plaže
građevinski radovi prilikom zamjene tuševa u zoni "Montraker"
uređenje vidikovca u zoni "Montraker"

-

5.300,11
2.683,61

kn
kn

20.984,00
26.901,00
19.335,60
17.800,56
6.819,12

kn
kn
kn
kn
kn
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uređenje - popravak plažne ograde kod "Mosta"
uređenje ležališta na gradskoj plaži
uređenje ulaza gradske plaže sa strane luke Vrsar
obnova dijela fekalne kanalizacije na gradskoj plaži
uređenje stepenica za ulazak u vodu - ljetni kamp i ostalo
utrošak vode
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
dovoz riječnog pijeska na gradsku plažu - ljetni kamp
piljenje suhih grana, dovoz zemlje, pošumljavanje, podizanje krošnji postojećih
stabala i sl.

17.824,11
100.074,09
12.440,08
23.077,92
15.910,75
8.350,23
66.355,20
22.935,95

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

117.519,00

kn

2.318,00
41.903,46

kn
kn

održavanje otoka u okolici Vrsara (svakodnevno čišćenje u sezoni,
pošumljavanje, izrada protupožarnih prolaza i sl.)
najam pokretnih WC kabina i kontejnera

29.921,10

kn

34.322,20

kn

Sredstva za izvršenje planirala su se u iznosu od 595.420,00 kuna, realizirala u iznosu od
592.776,09 kuna i financirala iz komunalne naknade, boravišne pristojbe, prihoda od koncesija na
pomorskom dobru i prihoda od koncesijskih odobrenja.
7.

Održavanje javne rasvjete

-

troškovi utroška električne energije za javnu rasvjetu Općine Vrsar
obilazak javne rasvjete na području Vrsara, sela i svih štancija na području
općine Vrsar sa zamjenom pregorjelih žarulja i ostalih oštećenih dijelova
rasvjetnih tijela
zamjena kandelabera JR ul. R. Končara - građevinski radovi
zamjena kandelabera JR ul. R. Končara - elektromontažni radovi
zamjena instalacija i štand-ormarića bine na rivi - građevinski radovi
zamjena instalacija i štand-ormarića bine na rivi - elektromontažni radovi
zamjena kandelabera u Dalmatinskoj ulici - građevinski radovi
zamjena kandelabera u Dalmatinskoj ulici - elektromontažni radovi

-

285.760,54
130.004,97

kn
kn

15.733,42
34.153,41
13.127,13
24.566,79
1.418,78
29.491,10

kn
kn
kn
kn
kn
kn

Sredstva za izvršenje su se planirala u iznosu od 564.440,00 kuna, realizirala u iznosu od
534.256,14 kuna i financirala iz sredstava komunalne naknade i boravišne pristojbe.
8.

Održavanje groblja na području općine Vrsar

-

redovno održavanje groblja u Vrsaru i Gradini

130.628,66

kn

Sredstva za tekuće održavanje groblja planirala su se u iznosu od 130.630,00 kuna, realizirala u
iznosu od 130.628,66 kuna i financirala iz komunalne naknade.
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9.

Protupožarna zaštita

-

tekuća pomoć gradskom proračunu Grada Poreča kao većinskom osnivaču
Javne vatrogasne postrojbe
donacija za Područnu vatrogasnu zajednicu
tekuća pomoć vatrogasnoj zajednici Istarske Županije

-

Strana: 15

690.752,71

kn

170.000,00
13.311,35

kn
kn

Sredstva za izvršenje planirala su se u iznosu od 1.009.900,00 kuna, realizirala u iznosu od
874.064,06 kuna i financirala iz namjenskih sredstava poreza na dohodak, te ostalih poreznih i
drugih nenamjenskih prihoda proračunu Općine Vrsar.
10. Civilna zaštita
-

nabavka službene, radne i zaštitne odjeće i obuće

0,00

kn

Sredstva za civilnu zaštitu su se planirala u iznosu od 15.000,00 kuna, ali se nisu realizirala.
11. Ostali rashodi
-

utrošak el. energije za ostala mjerna mjesta na javnim površinama
materijal za ostale popravke (boja, kistovi, brusni papir i sl.)
ostale komunalne usluge
intelektualne i osobne usluge
ostali nespomenuti rashodi poslovanja
materijal za ostale popravke općinskih zgrada (krov - vatrogasci i sl.)
tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrsar
tekuće i investicijsko održavanje stambenih objekata u vlasništvu Općine Vrsar
kupnja snage električne energije za potrebe poslovnih i stambenih prostora u
vlasništvu općine Vrsar
tekuće i investicijsko održavanje stolarije "stare škole" u Vrsaru
ličilački radovi na održavanju "stare škole" u Vrsaru
tekuće i investicijsko održavanje rasvjetnih tijela "stare škole" u Vrsaru
tekuće i investicijsko održavanje podova "stare škole" u Vrsaru
ostale investicije u općinske zgrade

117.455,90
2.448,78
114.464,42
140.151,94
16.264,17
553,65
81.238,41
13.515,30
9.144,22

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

1.346,85
5.733,80
21.322,05
6.722,20
41.357,50

kn
kn
kn
kn
kn

Sredstva za ostale rashode na području općine Vrsar planirala su se u iznosu od 580.870,00 kuna,
realizirala u iznosu od 571.719,19 kuna i financirala iz sredstava boravišne pristojbe i ostalih
nenamjenskih prihoda općinskom proračunu.
Sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Vrsar
planirala su se u iznosu od 663.090,00 kuna, realizirala su se u iznosu od 6.449.781,67 kuna i
financirala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe, prihoda TZO Vrsar,
nenamjenskih sredstava poreza na dohodak, naknade za koncesijska odobrenja, koncesije za
korištenje pomorskog dobra i ostalih nenamjenskih prihoda općinskom proračunu Općine Vrsar.
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Članak 3.
II.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR U 2009. GODINI
Ovim se Izvješćem o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Vrsar u 2009.-toj godini utvrđuju opsezi i opisi poslova kod njegovog izvršenja za:

1.
2.
3.
4.
5.

javne površine,
nerazvrstane ceste,
groblja,
opskrbu pitkom vodom,
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
te iskazuju utrošena financijska sredstva kod ostvarenja navedenog programa, s naznakom izvora
financiranja

1.

IZGRADNJA I ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA
Sufinanciranje sanacije odlagališta komunal. otpada "Košambra".
Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Košambra" povjerena je Gradu Poreču.
Planirano sufinanciranje od strane Općine Vrsar za 2009. godinu je
360.894,35 kn
Rok za izvođenje radova je 2009. 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 2009. god iznose
Rok za uplatu sredstava Usluzi Poreč je 2009. godina

187.409,88 kn

Sredstva su se Usluzi Poreč uplatila namjenski iz naknade za odvoz smeća na području Općine Vrsar.
2.

NERAZVRSTANE CESTE
Izgradnja prometnice u "Radnoj zoni Neon" - I faza - uključujući dokumentaciju
Izgradnja prometnice izraditi će se sukladno DPU "Radna zona Neon".
Planirana vrijednost izgradnje I faze prometnice je
66.340,70 kn
Rok za izgradnju je 2009. godina.
Potrebna sredstava za izgradnju prometnice na području "Radne zone Neon" osigurala su se iz
komunalnog doprinosa.
Kupnja zemljišta na području Općine Vrsar radi formiranja prometnih i sličnih površina.
Projektiranje i izgradnja prometnica, parkirališta i slične prometne infrastrukture izrađivati će se
sukladno važećim prostornim planovima
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Planirana vrijednost za otkup navedenog zemljišta je
Rok za otkup zemljišta je 2009. godina.

Strana: 17
43.953,00 kn

Potrebna sredstva za kupnju zemljišta na području općine Vrsar osigurala su se iz komunalnog
doprinosa.
3.

ODRŽAVANJE GROBLJA

Izrada projekta dogradnje i rekonstrukcije s geodetskim podlogama 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
55.868,00 kn
Rok izrade projekta dogradnje i rekonstrukcije groblja u Gradini je 2009. godina
Potrebna sredstva za izradu projekta dogradnji i rekonstrukcije groblja u Gradini osigurala su se iz
komunalnog doprinosa.
4.

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.
Iznos kojim će Općina Vrsar sufinancirati navedene radove vodoopskrbe je
9.662,47 kn
"Neon" je
Rok za izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog sustava zone servisa i obrta
2009. 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 2009. 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
2009. godini je
Rok za izvođenje radova na izgradnji VSI Butoniga je 2009. 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
2009. godini je

0,00 kn

416.301,00 kn
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Rok za izvođenje radova na izgradnji sustava javne odvodnje i zaštite voda IŽ je 2009. godina.
Potrebna sredstva za sufinanciranje izgradnje sustava javne odvodnje i zaštite voda IŽ osigurala su
se iz sredstava Naknade za zaštitu voda
5.

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
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
50.018,00 kn
Rok za isplatu naknade Usluzi Poreč je 2009. godina
Potrebna sredstva osigurala su se iz naknade za priključenje i kanalizacijskog doprinosa.
Izgradnja kanalizacijskog sustava dijela ulice Obala M. Tita u Vrsaru
Izgradnja sustava fekalne i oborinske kanalizacije dijela ulice Obala M. Tita u dužini od cca 150,00
m povjerena je Usluzi Poreč.
Planirana vrijednost izgradnje navedene kanalizacije je
18.000,00 kn
Rok izgradnje kanalizacijskog sustava dijela ul. Obala M. Tita je 2009. god.
Potrebna sredstva osigurala su se iz naknade za priključenje i kanalizacijskog doprinosa.
Rekonstrukcija poklopca CS Portosole
Rekonstrukcija poklopca CS Portosole povjerena je Usluzi Poreč
Planirana vrijednost rekonstrukcije je
23.460,00 kn
Rok za rekonstrukciju poklopca CS Portosole je 2009. god.
Potrebna sredstva osigurala su se iz naknade za priključenje i kanalizacijskog doprinosa.
Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava oborinske i fekalne kanalizacije na nekoliko lokacija
u Vrsaru.
Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava s izradom priključaka vršiti će se po potrebi na raznim
lokacijama u Vrsaru i povjerena je Usluzi Poreč.
Planirana vrijednost ulaganja je
63.058,00 kn
Rok za rekonstrukciju gore navedenoga je 2009. godina
Potrebna sredstva osigurala su se iz naknade za priključenje i kanalizacijskog doprinosa.
Visina planiranih sredstva za izvršenje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Vrsar za 2009. godinu iznosila je 1.344.900,00 kuna, realizirana
u iznosu od 1.294.965,40 kuna i osigurana 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:

1.
2.

IZGRADNJA I ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA
IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

548.304,23 kn
110.293,70 kn
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55.868,00 kn
425.963,47 kn
154.536,00 kn

Sredstvima u iznosu od 166.161,70 kuna, prikupljenim od komunalnog doprinosa u 2009.-toj
godini, sukladno Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Vrsar, izgrađeno je sljedeće:
-

IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
IZGRADNJA GROBLJA

110.293,70 kn
55.868,00 kn

Članak 4.
III. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA OSTALIH KAPITALNIH ULAGANJA NA
PODRUČJU OPĆINE VRSAR U 2009. GODINI
Ostala su kapitalna ulaganja u 2009. godini bila:
Sufinanciranje Sanacije mola u Vrsaru.
Sanacija mola u Vrsaru povjerena je Lučkoj upravi Poreč.
Planirano sufinanciranje od strane Općine Vrsar za 2009. godinu je
100.000,00 kn
Rok za izvođenje radova je 2009. 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 2009. godinu planirana
su i realizirana u iznosu od 100.000,00 kn, a osigurana su iz koncesija i koncesijskih odobrenja za
korištenje pomorskog dobra Općine Vrsar.
Članak 5.
Sredstva za izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Vrsar za 2009. 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:
I.
II.
III.

Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Vrsar za 2009. godinu,
Izmjene i dopune programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u
Općini Vrsar za 2009. godinu,
Program ostalih kapitalnih ulaganja u Općini Vrsar za 2009. godinu.

6.449.781,67 kn
1.294.965,40 kn
100.000,00 kn
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KLASA: 011-01/08-01/13
URBROJ: 2167/02-02-10-46
Vrsar, 23.ožujka 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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3.
Na temelju članka 75. i 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br.
76/07, 38/09), članka 40. i 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", br. 6/2009),
Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj 23. ožujka 2010. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Flengi
Članak 1.
Donose se izmjene dijela Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Flengi,
koja je objavljena u „Službenim novinama Općine Vrsar“, br. 3/2009 (u daljnjem tekstu: Odluke).
Članak 2.
Točka b) Odluke mijenja se, te glasi:
b) Obuhvat UPU Flengi
Područje obuhvata UPU Flengi čine neizgrađeni građevinski dijelovi u sjevernom i
sjeverozapadnom dijelu građevinskog područja naselja Flengi, sa rubnim područjem, objedinjeni u
cjelinu i označeni na priloženom grafičkom listu koji čini sastavni dio ove Odluke.
Područje obuhvata ukupne je površine od približno 5,5 ha.
Članak 3.
Točka c) Odluke mijenja se, te glasi:
c) Ocjena stanja u obuhvatu UPU Flengi
Kroz grafički prikaz građevinskog područja naselja Flengi iz Prostornog plana uređenja
Općine Sv. Lovreč i istočnog dijela Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", br. 4/07), kao i
uvidom na terenu, utvrđeno je da neizgrađeni dijelovi čine veliki dio sveukupnog građevinskog
područja naselja Flengi.
Na navedenom neuređenom i neizgrađenom području, za koje se pokreće izrada UPU Flengi,
trenutno se samo u manjem dijelu obrađuje zemljište, dok je veći dio terena zapušten i neobrađen. Radi
se uglavnom o ravnom terenu, bez značajnijih visinskih razlika.
Za područje naselja Flengi trenutno je na snazi samo Prostorni plan uređenja općine naveden u
stavku 1. ove točke, te nema drugih važećih planova za to uže područje.
Obuhvat UPU Flengi sastoji se od jedinstvene prostorne cjeline, koja se nadovezuje na
izgrađenu strukturu naselja Flengi.
Pri razradi koncepcije plana potrebno je izvršiti detaljniju analizu mogućnosti prostora,
uskladiti funkcije i namjene izgrađenog dijela naselja sa planiranom strukturom, te omogućiti njihovo
kvalitetno infrastrukturno povezivanje.
Navedeno se posebno odnosi na stvaranje koherentne mreže javnih kolnih, odnosno pješačkih
površina, te komunalne i druge infrastrukture. Vezano na navedeno, rješenjima je moguće, ako se za to
ukaže potreba, razraditi i pojedine manje rubne dijelove izvan samog označenog obuhvata, u cilju
svrsishodnog i logičnog povezivanja područja unutar obuhvata plana sa postojećom izgrađenom
strukturom.
Članak 4.
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Priloženi grafički list koji je prikazivao obuhvat UPU Flengi zamjenjuje se novim grafičkim
listom koji je naveden u točki b) ove Odluke.
Članak 5.
Sav ostali tekst Odluke ostaje neizmijenjen.
Ova Izmjena Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama
Općine Vrsar".
KLASA: 350-02/09-01/2
URBROJ: 2167/02-02-10-6
Vrsar, 23. ožujka 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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5.
Na temelju članka 75. i 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br.
76/07, 38/09), članka 40. i 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", br. 6/2009),
točke 8.1. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru ("Službene novine Općine Vrsar", br. 2/07)
Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj 23. ožujka 2010. godine donosi

ODLUKU
o izradi Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Vrsar

PREDMET ODLUKE
Članak 1.
Pokreće se izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar - u daljnjem
tekstu: Izmjena i dopuna PPUO Vrsar.
Izmjene i dopune PPUO Vrsar odnose se na cjelokupan teritorij Općine Vrsar, u skladu sa
važećim zakonskim propisima.
Nositelj izrade Izmjena i dopuna PPUO Vrsar je Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar.
Postupak izrade navedenog plana provest će se u svemu sukladno proceduri propisanoj
Zakonom o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07, 38/09) - u daljnjem tekstu:
"Zakon o PUiG".
Ovom se Odlukom utvrđuju propisani elementi kako slijedi:

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PPUO VRSAR
Članak 2.
Prema članku 26. stavak 1. Zakona o PUiG, prostorno uređenje u nadležnosti jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave, između ostalog obuhvaća osobito donošenje dokumenata
prostornog uređenja područne (regionalne) i lokalne razine, a prostorni plan uređenja općine, sukladno
članku 56. istoga Zakona predstavlja strateški dokument prostornog uređenja.
Izrada i donošenje Izmjena i dopuna PPUO Vrsar predviđena je točkom 8.1. Programa mjera
za unapređenje stanja u prostoru ("Službene novine Općine Vrsar", br. 2/07).
Potreba Izmjene i dopune PPUO Vrsar proizlazi također iz izmjene teritorijalnih granica
Općine Vrsar, koja je uslijedila po donošenju Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH
(NN, br. 86/06).

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PPUO VRSAR
Članak 3.
Izmjenama i dopunama PPUO Vrsar obuhvaćen je cjelokupan sadašnji teritorij Općine
Vrsar, sukladno važećem Zakonu o područjima županija, gradova i općina u RH, navedenom u članku
2. ove Odluke.
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Područje se sastoji od katastarskih općina Vrsar, Lim i Gradina u cijelosti, a obuhvaća
slijedeća naselja u njihovim statističkim granicama: Vrsar, Flengi, Gradina, Marasi, Kloštar, Kontešići,
Begi, Bralići i Delići.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PPUO VRSAR
Članak 4.
Trenutno su na području Općine Vrsar na snazi dva zasebno izrađena prostorno planska
dokumenta, odnosno prostorna plana uređenja općine, od kojih se svaki primjenjuje u dijelu u kojem
se odnosi na Općinu Vrsar:
- Za dio sadašnjeg područja Općine Vrsar (K.O. Vrsar u cijelosti) u teritorijalnim granicama
koje su važile do donošenja Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH ("Narodne novine",
br. 86/06) - Prostorni plan uređenja Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", br. 15/06) kojeg
je izradio Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i
pejzažnu arhitekturu;
- Za dio sadašnjeg područja Općine Vrsar (K.O. Lim i K.O. Gradina u cijelosti), koji je
teritorij ušao u sastav Općine po usvajanju navedenog Zakona o područjima županija, gradova i općina
u RH - Prostorni plan uređenja Općine Sv. Lovreč i istočnog dijela Općine Vrsar (“Službene novine
Općine Vrsar”, br. 4/07), kojeg je izradila tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba.
Gotovo čitava površina građevinskih područja u K.O. Vrsar nalazi se u neposrednoj blizini
obalnog pojasa, pa se razvoj toga područje odvijao puno brže nego na ostalom teritoriju, odnosno u
unutrašnjem dijelu općine (K.O. Lim i K.O. Gradina), što je vidljivo pogotovo u infrastrukturnoj
opremljenosti. S druge strane, blizina mora znači puno oštrije zakonske kriterije vezane uz obvezu
izrade i donošenja prostorno planskih dokumenata za sva građevinska područja unutar ZOP-a.
Na području K.O. Vrsar, sukladno odredbama važećeg PPUO Vrsar ("Službeni glasnik Grada
Poreča", br. 15/06) određena je obveza izrade četiri urbanistička plana uređenja, od kojih su tri u izradi.
Na snazi je i više detaljnih planova uređenja, svi unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Vrsar,
čija je izrada također u tijeku.
Na području K.O. Gradina i K.O. Lim, sukladno odredbama PPUO Sv. Lovreč i istočnog
dijela Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar”, br. 4/07), određena je obveza izrade UPU
Kloštar i Sv. Mihovil, UPU golf igrališta kod Kontije, te manjih dijelova građevinskih područja unutar
obalnog pojasa (Limski kanal). Na snazi je jedan detaljni plan – turističkog punkta Bekvari kod
Kloštra.
Za navesti je da je u postupku donošenja i Prostorni plan područja posebnih obilježja Limski
kanal i Limska draga, kojeg izrađuje Zavod za prostorno uređenja Istarske županije, a koji na području
Općine Vrsar obuhvaća širok kopneni pojas u južnom dijelu Općine Vrsar, uz područje Limskoga
kanala, kao i njegov akvatorij, odnosno podmorje.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PPUO VRSAR
Članak 5.
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Cilj izrade Izmjena i dopuna PPUO Vrsar je prvenstveno objedinjavanje dva zasebno izrađena
elaborata koja su trenutno na snazi kao prostorni planovi uređenja općine Vrsar, a navedeni su u članku
4. ove Odluke.
Izmjenama i dopunama PPUO Vrsar, u skladu sa planovima šireg područja, preispitat će se i
razmotriti dosadašnja rješenja iz oba elaborata, te će se ovisno o dobivenim zahtjevima tijela, kao i
analizi mogućnosti prostora za pojedina područja po potrebi predložiti rješenja kvalitetnija, odnosno
adekvatnija od dosadašnjih.
Kroz postupak izrade Izmjena i dopuna PPUO Vrsar analizirat će se i sadašnjim planovima
utvrđene obveze izrade planova užih područja, vezano na stvarnu uređenost i izgrađenost prostora, sve
sukladno odredbama Zakona o PUiG.
Kako je Zakon o PUiG stupio na snagu nakon donošenja oba navedena važeća prostorno
planska dokumenta, kroz Izmjenu i dopunu PPUO Vrsar provest će se i usklađenje sa zakonskim
odredbama vezane na sadržaj plana, dok će se odredbe za provođenje uskladiti u smislu korištene
terminologije i jednoznačnog definiranja pojedinih pojmova bitnih kod utvrđivanja uvjeta uređenja
prostora.
Prema članku 73. Zakona o PUiG, Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine
određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi
razvitak na području velikog grada, grada ili općine.
Vezano na sve izneseno, proizlazi da je Izmjenu i dopunu PPUO Vrsar potrebno izvršiti, te
kroz analizu i usporedbu pojedinačnih podataka iz oba trenutno važeća plana, Uvažavajući i smjernice
iz usvojene Strategije razvoja Općine Vrsar, dobiti kvalitetniji dokument prostornog uređenja, koji daje
objedinjene prikaze i planska rješenja sa ciljem potpunijeg i cjelovitijeg sagledavanja specifičnosti i
karakteristika prostora, kao i jednakomjernog razvoja Općine.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
Članak 6.
Osim smjernica iz prostornih planova šireg područja, navedenih u članku 5., u preliminarnoj
fazi izrade prikupit će se i koristiti dokumentacija, zahtjevi i podaci tijela i osoba određenih posebnim
propisima, koji će biti od utjecaja na daljnju izradu Izmjena i dopuna PPUO Vrsar.
U izradi će se koristiti svi raspoloživi službeni podaci, te će se po potrebi izraditi i druge
stručne podloge vezane za pojedina specifična područja.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 7.
Stručno rješenje Izmjena i dopuna PPUO Vrsar pribavit će se od jednog stručnog izrađivača, na
način propisan posebnim zakonom.
VRSTA
I
NAČIN
PRIBAVLJANJA
KATASTARSKIH
ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

PLANOVA

I
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Članak 8.
Izmjene i dopune PPUO Vrsar izradit će se na odgovarajućoj geodetskoj podlozi sa visinskim
prikazom (slojnica i kota), s uklopljenim važećim katastarskim planom u mjerilu 1:25000, odnosno
1:5000, sukladno važećim posebnim propisima.
Podloga će biti izrađena u digitalnom vektorskom geokodiranom obliku, a pri izradi iste
koristit će se raspoloživi podaci nove katastarske izmjere (za K.O. Vrsar) i digitalni ortofoto plan.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU
ZAHTJEVE (PODATKE, SMJERNICE I PROPISANE DOKUMENTE) ZA IZRADU
PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA
KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA
Članak 9.
Temeljem članka 79. Zakona o PUiG, Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUO Vrsar dostavit
će se tijelima i osobama navedenim u ovome članku, sa pozivom da u roku određenom u članku 10.
Odluke dostave zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu plana.
U zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju
odrediti važeće propise i njihove odredbe, te druge stručne i ostale dokumente na kojima temelje svoje
zahtjeve u obuhvatu predmetnog plana.
a) Tijela i osobe određene posebnim propisima

b) Drugi sudionici

- Ministarstvo kulture,
Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel Pula,
Ul. grada Graza 2, Pula,

- Javna ustanova
Zavod za prostorno uređenje IŽ,
Sv. Teodora 2, Pula,

- Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu prirode,
Ulica grada Vukovara 78/III, Zagreb,
- Hrvatske vode,
VGO za vodno područje
primorsko - istarskih slivova,
Đure Šporera 3, Rijeka,
- Lučka kapetanija Pula
Riva 18, Pula,
- MUP - Policijska uprava Istarska,
Odjel za zaštitu od požara i civilnu zaštitu,
Pula,

- Upravni odjel za promet, pomorstvo i veze
Dršćevka 1, Pazin,
- Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,
Flanatička 29, Pula:
1. Odsjek za promet, pomorstvo i veze
M. B. Rašana 2/IV, Pazin,
2. Odsjek za zaštitu okoliša
Flanatička 29, Pula,
3. Odsjek za gospodarstvo
Flanatička 29, Pula,
- HT TKC Pazin
Narodnog doma 2, Pazin,

- Hrvatske šume,
Šumarija Poreč, Poreč,

- Upravni odjel za prostorno uređenje
i gradnju Istarske županije,
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Poreč
O. M. Tita 4, Poreč,

- Ministarstvo obrane RH,

- Državna geodetska uprava,
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Uprava za materijalne resurse,
Služba za nekretnine, graditeljstvo
i zaštitu okoliša,
Ul. kralja Zvonimira 4, Zagreb.
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Područni ured Pazin/Pula
- Hrvatska agencija za poštu i
elektroničke komunikacije,
Jurišićeva 13, Zagreb
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Ispostava Poreč, Poreč,
- Ured državne uprave u Istarskoj županiji,
Služba za gospodarstvo
O.M. Tita 4, Poreč,
- HEP DP Elektroistra
M. Vlašića 2, Poreč,
- Istarski vodovod Buzet
PJ Poreč, Poreč,
- Usluga Poreč d.o.o.
Mlinska 1, Poreč,
- Hrvatske ceste
Partizanski put 194, Pula,
- Županijska uprava za ceste IŽ,
M. B. Rašana 2/4, Pazin,
- Ministarstvo mora, prometa i veza
Uprava zračnog prometa,
- Ministarstvo turizma
Prisavlje 14, Zagreb,
- Upravni odjel za turizam
Pionirska 1, Poreč,
- Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo,
lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu,
O. M. Tita 4, Poreč,
- Javna ustanova Natura Histrica
Obala Alda Rismonda 2, Rovinj,
- Plinacro d.o.o.
Savska cesta 88a, Zagreb,
- Montraker d.o.o. Vrsar,
- Turistička zajednica Vrsar,
- Maistra d.d. Rovinj,
- RIVIERA POREČ d.d.,
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Ako se u tijeku izrade Izmjena i dopuna PPUO Vrsar za to ukaže potreba, bit će pozvani i
dodatni sudionici.
Sukladno članku 78. Zakona o PUiG ("Narodne novine", br. 76/07, 38/09), Nositelj izrade će o
izradi Izmjena i dopuna PPUO Vrsar obavijestiti javnost objavom ove Odluke u svome službenom
glasilu, te na web stranici Općine Vrsar.

ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO VRSAR ODNOSNO NJEGOVIH
POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA
PPUO VRSAR TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISOM
Članak 10.
1. Polazišta - Utvrđivanje obveza iz prostornih planova šireg područja te podataka,
planskih smjernica i obveza temeljem posebnih propisa (sukladno zahtjevima za
izradu Izmjena i dopuna PPUO Vrsar), ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja,
posebnosti područja u obuhvatu PPUO, ciljeva Izmjena i dopuna PPUO, te analiza
očitovanja drugih sudionika – u suradnji Nositelja i stručnog Izrađivača, a što će stručni
Izrađivač uobličiti i predstaviti u formi preliminarne koncepcije Izmjene i dopune
PPUO. Rok je 20 kalendarskih dana od dana dostave od strane Nositelja stručnom
Izrađivaču zahtjeva za izradu Izmjene i dopune PPUO tijela i osoba određenih posebnim
propisima te drugih sudionika određenih ovom Odlukom, te ostalih podloga i podataka
nužnih za ovu fazu izrade.
2. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Vrsar za prethodnu raspravu – izradit će
stručni Izrađivač u roku od 20 kalendarskih dana od pisanog očitovanja Nositelja izrade
o preliminarnoj koncepciji PPUO.
3. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Vrsar za javnu raspravu – izradit će stručni
Izrađivač u roku 30 kalendarskih dana od dana dostave od strane Naručitelja Izvješća o
provedenoj prethodnoj raspravi.
4. Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Vrsar za javnu raspravu – izradit će stručni Izrađivač
u roku 20 kalendarskih dana od dana dostave od strane Naručitelja zaključka Općinskog
načelnika o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna PPUO za javnu raspravu.
5. Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Vrsar – u suradnji Nositelja i
stručnog Izrađivača u roku 20 kalendarskih dana od dana dostave zaključka o
prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u vidu Izvješća o
provedenoj javnoj raspravi.
6. Konačni prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Vrsar – izradit će stručni Izrađivač u roku 20
kalendarskih dana od dostave zaključka Općinskog načelnika o utvrđivanju konačnog
prijedloga PPUO.
7. Izmjene i dopune PPUO Vrsar – izradit će stručni Izrađivač u vidu uvezanog i ovjerenog
elaborata sukladno propisima u roku 15 kalendarskih dana od dostave Odluke o
donošenju Izmjene i dopune PPUO Vrsar na Općinskom vijeću.
Ukupno vrijeme izrade Izmjene i dopune PPUO Vrsar po navedenim fazama iznosi 145 dana.
U navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme verifikacije pojedinih faza od strane Općine Vrsar,
vrijeme trajanja jedne ili više prethodnih rasprava te dovršenjem i dostavom Izrađivaču ostalih stručnih
podloga navedenih u ovoj Odluci, javne rasprave, te vrijeme potrebno za izradu Izvješća o javnim
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raspravama i vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih suglasnosti, mišljenja i očitovanja, na koje će se
odnositi zakonski rokovi i rokovi utvrđeni Ugovorom o izradi Izmjena i dopuna PPUO.
Rok za pripremu zahtjeva za izradu Izmjene i dopune PPUO Vrsar tijela i osoba određenih
posebnim propisima iznosit će 30 dana. Ako u navedenom roku tijela i osobe navedene u članku 9. ove
Odluke ne dostave svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente), smatrat će se da
ih nemaju.

I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE
ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I
DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PPUO VRSAR
Članak 11.
Do donošenja Izmjena i dopuna PPUO Vrsar, prilikom izdavanja akata kojima se odobravaju
zahvati u prostoru, primjenjivat će se odredbe Prostornog plana uređenja Općine Vrsar ("Službeni
glassi Grada Poreča", br 15/06), odnosno Prostornog plana uređenja Općine Sv. Lovreč i istočnog
dijela Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar”, br. 4/07), svaki u dijelu na koji se odnosi.
Zabrana izdavanja akata primjenjivat će se samo u slučajevima određenim Zakonom o PUiG.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENE I DOPUNE PPUO VRSAR
Članak 12.
Sredstva za izradu Izmjene i dopune PPUO Vrsar, kao i potrebnih stručnih podloga osigurat će
se u općinskom proračunu Općine Vrsar.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Proceduru izrade provest će Jedinstveni upravni odjel kao Nositelj izrade, u skladu sa
odredbama Zakona o PUiG, a Odluku o donošenju navedenog planskog dokumenta donijet će
Općinsko vijeće.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Vrsar".
KLASA: 350-02/10-01/1
URBROJ: 2167/04-02-10-2
Vrsar, 23. ožujka 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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6.
Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 6/2009), Općinsko
vijeće Općine Vrsar, na svojoj sjednici održanoj 23. ožujka 2010. godine u Vrsaru, donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Konstatira se da je Općinski načelnik Franko Štifanić podnio svoje Polugodišnje izvješće o radu
za razdoblje srpanj – prosinac 2009. godine u roku propisanom člankom 59. Statuta Općine
Vrsar.
2. S obzirom na spriječenost Općinskog načelnika u sudjelovanju na sjednici Općinskog vijeća od
23. ožujka 2010. godine, rasprava i odlučivanje o prihvaćanju akta iz prethodnog članka ovog
Zaključka odgađaju se za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća.

KLASA: 022-06/10-01/3
URBROJ: 2167/02-02-10-2
Vrsar, 23.03.2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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7.
Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 6/09) i
članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 8/09),
Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 23. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izboru članova
Odbora za društvene djelatnosti

Članak 1.
Odbor za društvene djelatnosti ima pet članova.
U Odbor za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Vrsar na razdoblje do isteka
mandata sadašnjeg saziva Općinskog vijeća izabiru se:
1. Popović Serđo - predsjednik
2. Turković Vesna
3. Mujaković Esad
4. Radetić Ivan
Članak 2.
Peti član će se imenovati na slijedećoj sjednici Vijeća.
Do slijedeće sjednice Komisije za izbor i imenovanja mogu se davati prijedlozi za imenovanje
petog člana u ovaj odbor.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenim novinama Općine
Vrsar".

KLASA: 021-05/09-01/14
URBROJ: 2167/02-02-10-05
Vrsar, 23. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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8.
Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 6/09) i
članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 8/09),
Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 23. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izboru članova
Odbora za gospodarstvo

Članak 1.
Odbor za gospodarstvo ima sedam članova.
U Odbor za gospodarstvo Općinskog vijeća Općine Vrsar na razdoblje do isteka mandata
sadašnjeg saziva Općinskog vijeća izabiru se:
1. Juričević Boris
2. Kalćić Zoran
3. Milanović Andrea Marino
4. Vukoja Mirko
Članak 2.
Peti, šesti, sedmi član i predsjednik odbora će se imenovati na slijedećoj sjednici Vijeća.
Do slijedeće sjednice Komisije za izbor i imenovanja mogu se davati prijedlozi za imenovanje
preostalih članova i predsjednika u ovaj odbor.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenim novinama Općine
Vrsar".

KLASA: 021-05/09-01/12
URBROJ: 2167/02-02-10-05
Vrsar, 23. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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9.
Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 6/09) i
članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 8/09),
Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 23. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izboru članova
Odbora za međunarodnu
i međuopćinsku suradnju

Članak 1.
Odbor za međunarodnu i međuopćinsku suradnju ima pet članova.
U Odbor za međunarodnu i međuopćinsku suradnju Općinskog vijeća Općine Vrsar na
razdoblje do isteka mandata sadašnjeg saziva Općinskog vijeća izabiru se:
1. Deak Marina - predsjednica
2. Liović Ivana
3. Fratucanov Martina
4. Šćulac Oliver
5. Brečević Davor
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenim novinama Općine
Vrsar".

KLASA: 021-05/09-01/16
URBROJ: 2167/02-02-10-05
Vrsar, 23. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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10.
Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 6/09) i
članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 8/09),
Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 23. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izboru članova
Odbora za proračun i financije

Članak 1.
Odbor za proračun i financije ima pet članova.
U Odbor za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Vrsar na razdoblje do isteka mandata
sadašnjeg saziva Općinskog vijeća izabiru se:
1. Vugrinec Slobodan - kao predsjednik
2. Klaić Roberta
3. Radin Trifunović Nataša
4. Šverko Boris
Članak 2.
Peti član će se imenovati na slijedećoj sjednici Vijeća.
Do slijedeće sjednice Komisije za izbor i imenovanja mogu se davati prijedlozi za imenovanje
petog člana u ovaj odbor.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenim novinama Općine
Vrsar".

KLASA: 021-05/09-01/13
URBROJ: 2167/02-02-10-05
Vrsar, 23. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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11.
Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 6/09) i
članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 8/09),
Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 23. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izboru članova
Odbora za prostorno uređenje
i komunalni sustav

Članak 1.
Odbor za prostorno uređenje i komunalni sustav ima pet članova.
U Odbor za prostorno uređenje i komunalni sustav Općinskog vijeća Općine Vrsar na razdoblje
do isteka mandata sadašnjeg saziva Općinskog vijeća izabiru se:
1. Gerometta Armido - kao predsjednik
2. Šverko Paulo
3. Vasić Marijan
4. Manojlović David
Članak 2.
Peti član će se imenovati na slijedećoj sjednici Vijeća.
Do slijedeće sjednice Komisije za izbor i imenovanja mogu se davati prijedlozi za imenovanje
petog člana u ovaj odbor.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenim novinama Općine
Vrsar".

KLASA: 021-05/09-01/15
URBROJ: 2167/02-02-10-05
Vrsar, 23. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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12.
Na temelju 41. Statuta Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 6/09) i članka 7.
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 4/2008),
Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj 23. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izboru člana Savjeta mladih Općine Vrsar

Članak 1.
U Savjet mladih Općine Vrsar imenuje se Benussi Giovanni iz Vrsara.
Članak 2.
Mandat članova Savjeta traje do isteka mandata članova Savjeta izabranih odlukom od
24.03.2009.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Općine Vrsar”, a
primjenjuje se od 23. ožujka 2010. godine.

KLASA: 021-05/07-01/8
URBROJ: 2167/02-02-09-24
Vrsar, 23.03.2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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II. Općinski Načelnik
1.
Na temelju članka 4. Odluke o davanju na korištenje javnih površina na području općine Vrsar
("Službene novine Općine Vrsar" broj 01/10), te članka 58. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik"
broj 06/09) Općinski načelnik Općine Vrsar dana 23. ožujka 2010. godine donosi
P R A V I L N I K
o korištenju javnih površina za postavljanje terasa, kioska, štandova,
zabavnih-sportskih i sličnih radnji, pokretnih ili montažnih objekata i ostaloga

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji, postupak za dodjelu, visina poreza, način i rokovi
plaćanja poreza na korištenje javnih površina dodijeljenih na korištenje za postavljanje terasa, kioska,
štandova, zabavnih-sportskih i sličnih radnji, pokretnih ili montažnih objekata i ostaloga.
Članak 2.
Izgled, oblik, lokacija, namjena, način korištenja terasa, kioska, štandova, zabavnih-sportskih i
sličnih radnji, pokretnih ili montažnih objekata i ostaloga moraju biti sukladni uvjetima navedenim u
Odluci o davanju na korištenje javnih površina na području općine Vrsar (u daljnjem tekstu Odluka),
odnosno može ih uvjetovati Općinski načelnik Općine Vrsar.
Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar obavlja sve poslove u svezi s dodjelom javne površine
za postavljanje terasa, kioska, štandova, zabavnih-sportskih i sličnih radnji, pokretnih ili montažnih
objekata i ostaloga, te donosi Odobrenje o dodjeli iste na korištenje na određeni vremenski period.
Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel svaku lokaciju koju dodjeljuje na korištenje za postavljanje terasa,
kioska, štandova, zabavnih-sportskih i sličnih radnji, pokretnih ili montažnih objekata i ostaloga,
označava vidljivom oznakom na tlu.
Javna površina za postavljanja štanda utvrđuje se u površini do maksimalno 10 m2, ovisno o
njenoj lokaciji. U Vrsaru, na području "Salina" počinje od pješačke staze u širini od 2,00, pa u dubinu
do 5,00 m i postavlja se na način da štand od pješačke staze bude udaljen najviše 1,5 m, te se prostor
ispred štanda može koristiti za postavljanje stalaka za izlaganje prodajne robe.
Razmak između štandova je 2 m.
Članak 5.
Odluku o početku postupka oglašavanja, kao i odluku o dodjeli javnih površina za postavljanje
kioska, štandova, zabavnih-sportskih i sličnih radnji i pokretnih ili montažnih objekata donosi Komisija
za dodjelu javnih površina za postavljanje terasa, kioska, štandova, zabavnih-sportskih i sličnih radnji,
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pokretnih ili montažnih objekata i ostaloga (u daljnjem tekstu Komisija), koju imenuje Općinski
načelnik Općine Vrsar na rok od dvije godine.
Javne površine radi formiranja terasa u sklopu ugostiteljskih, trgovačkih ili drugih objekata
dodjeljuje Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar uz prethodno mišljenje Komisije o prijedlogu njenog
uređenja.
Članak 6.
Komisija ima pet članova.
Komisija radi u sjednicama.
Sjednicu Komisije saziva predsjednik ili zamjenik predsjednika.
Sjednice Komisije se mogu održati ako im prisustvuje većina članova.
Komisija odlučuje većinom glasova svih članova.
Odluku potpisuje predsjednik ili zamjenik.
O radu Komisije vodi se zapisnik kojeg potpisuju predsjednik ili zamjenik komisije i zapisničar.
Članak 7.
Dosadašnji korisnici javnih površina koje se daju na korištenje u narednom periodu za
postavljanje kioska, te pokretnih ili montažnih objekata imaju pravo prvenstva po najvišem ponuđenom
porezu na korištenje javne površine ponuđenom na novom oglašavanju za prikupljanje ponuda, u
slučaju da su do sada uredno ispunjavali sve obveze iz Rješenja i Odobrenja izdanih za njeno korištenje
i da prema Općini nemaju dugovanja po bilo kojoj osnovi.
Novim korisnicima javnih površina, za postavljanje kioska, te pokretnih ili montažnih objekata,
koji će u potpunosti izvršavati obveze iz Odobrenja i Rješenja izdanih za njeno korištenje u buduće će
Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar, ponuditi produženje korištenja te ili jednakovrijedne javne
površine bez natječaja po visini poreza na korištenje javne površine kojeg određuje Općinski načelnik
Općine Vrsar.
Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka se ne primjenjuje ako se radi o javnim površinama koje se
daju na korištenje za postavljanje pokretnih ili montažnih objekata za vrijeme trajanja ribarskih fešti.
Članak 8.
Na odluke Komisije nezadovoljna stranka ima pravo prigovora, prema odredbama Odluke.
Prigovor se podnosi u roku od 8 dana.
O prigovoru odlučuje Općinski načelnik Općine Vrsar.
Odluka Općinskog načelnika Općine Vrsar je konačna.
Članak 9.
Javna površina za postavljanje kioska, štandova (osim za poljoprivredne proizvođače s područja
općine Vrsar, gdje se vrši izravna pogodba uz uvjete sukladno članku 18. i 20. Odluke), zabavnihsportskih i sličnih radnji, te pokretnih ili montažnih objekata dodjeljuje se putem oglašavanja na
oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Vrsar, a može se objaviti i u dnevnom tisku.
Oglašavanjem se pozivaju zainteresirani građani da iskažu svoj interes za pojedinu lokaciju.
Javne površine radi formiranja terasa u sklopu ugostiteljskih, trgovačkih ili drugih objekata
dodjeljuju se neposrednom pogodbom s nositeljem djelatnosti u istima.
Članak 10.

BROJ: 01/2010

"SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR"

Strana: 39

Objavljeni oglas sadrži:
1. pobližu oznaku lokacije javne površine za postavljanje kioska, štanda, zabavne-sportske i slične
radnje, pokretnog ili montažnog objekta,
2. namjenu za koju se može određena javna površina (lokacija) koristiti,
3. vrijeme na koje se javna površina (lokacija) dodjeljuje,
4. početnu cijenu i visinu jamčevine, te
5. druge uvjete koje odredi Općinski načelnik Općine Vrsar ili Komisija u skladu s Odlukom i ovim
Pravilnikom.
Članak 11.
Ponuda na oglas mora sadržavati:
1. osnovne podatke o ponuđaču (ime i prezime/ime obrta ili tvrtke, matični broj, osobni
identifikacijski broj, adresa stanovanje/adresa obrta ili tvrtke, žiro račun i broj kontakt telefona),
2. precizno navedenu lokaciju za koju se ponuđač natječe navodeći broj lokacije,
3. robu/uslugu koju ponuđač želi prodavati/pružati),
4. cijenu koju ponuđač nudi za određenu lokaciju,
5. dokaz o uplati jamčevine,
6. obrtnicu, izvod iz registra trgovačkog suda za pravne osobe ili neki drugi dokaz o mogućnosti
obavljanja djelatnosti na lokaciji za koju se natječe,
7. izjavu o nepostojanju duga, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Vrsar,
8. izjavu o suglasnosti za uklanjanje vlastitih stvari bez prethodnog upozorenja, (robe za prodaju,
štandove, kioske, zabavne-sportske ili slične radnje, odnosno pokretne ili montažne objekte) od
strane komunalnog redarstva Općine Vrsar, na svoj trošak, u slučaju nepridržavanja općinskih
propisa uopće ili izdanog Odobrenja,
9. za pokretne ili montažne objekte, zabavne-sportske ili slične radnje i kioske sliku ili skicu objekta
sa jasno naznačenim dimenzijama i plan-skicu uređenja javne površine, koja se daje na
korištenje, s naznačenim dimenzijama oko pokretnog ili montažnog objekta.
Članak 12.
Rok za podnošenje ponude je najmanje 8 dana od dana objave oglasa, a određuje ga Jedinstveni
upravni odjel prilikom objavljivanja Oglasa ovisno o potrebi.
Otvaranje ponuda je javno.
Komisija o prispjelim ponudama odlučuje u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje
ponuda.
Nepotpune, nepravovremene, kao i ponude ponuđača koji nisu podmirili svoje obveze, prema
Općini Vrsar po bilo kojoj osnovi se odbacuju.
Članak 13.
Komisija između potpunih i pravovremenih ponuda bira najpovoljnijeg ponuđača temeljem
slijedećih kriterija:
- prijavljen obrt, sjedište tvrtke, odnosno prebivalište za fizičke osobe na području Općine Vrsar, s
posebnim naglaskom ukoliko vlasnici obrta ili tvrtke imaju prebivalište na području Općine Vrsar
- okolnosti da je ponuđač raniji korisnik javne površine, te da u svom poslovanju nije kršio
odredbe Odluke i drugih pozitivnih propisa,
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- interesa Općine Vrsar za određenim poslovnim sadržajima (npr. noviteti u ponudi i sl.)
- na osnovu priložene slike odnosno skice pokretnog ili montažnog objekta, zabavne radnje i
kioska, te priloženog plana - skice uređenja javne površine, koja se daje na korištenje, oko
pokretnog ili montažnog objekta,
- visine ponuđenog poreza na korištenje javne površine.
Članak 14.
Odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača Komisija objavljuje u roku od 15 dana, od dana isteka
roka za podnašanje ponuda.
Članak 15.
Pravna ili fizička osoba kojoj se lokacija dodijeli, dužna je pridržavati se Odluke.
Članak 16.
Najpovoljnijem ponuđaču će Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar izdati Odobrenje za
korištenje javne površine za postavljanje kioska, štanda, zabavne-sportske i slične radnje, pokretnog ili
montažnog objekta u roku od osam dana od dana objave rezultata natječaja na oglasnoj ploči Općine
Vrsar, u slučaju da je ispunio sve obveze iz natječaja.
Najpovoljniji ponuđač dužan je najdalje do 01. lipnja tekuće godine, odnosno za natječaje koji
završavaju nakon 15. svibnja u roku 15 dana od dana primitka odobrenja, postaviti kiosk, štand,
zabavnu-sportsku i sličnu radnju, pokretni ili montažni objekt na dodijeljenu lokaciju i započeti s
radom. Iznimno i nakon toga roka uz suglasnost Općinskog načelnika Općine Vrsar.
Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne postupi po stavku 2. ovog članka gubi pravo korištenja javne
površine. Komunalni redari Općine Vrsar sastavit će Zapisnik na licu mjesta, odnosno Jedinstveni
upravni odjel Općine Vrsar će, na osnovi navedenog Zapisnika donijet Odluku o oduzimanju odobrenja
za korištenje javne površine, slijedom čega Komisija može uz prethodnu pismenu obavijest, donijeti
odluku o dodjeli iste javne površine drugoj zainteresiranoj pravnoj ili fizičkoj osobi.
U navedenom slučaju iz 3. stavka ovog članka, već uplaćeni iznos poreza za korištenje
navedene javne površine se ne vrača.
Članak 17.
Osim razloga iz članka 16. ovog Pravilnika, odobrenje za korištenje će prestati važiti ili će se
izdano oduzeti:
- istekom vremena za koje je odobrenje izdano, te
- u slučaju korištenja javne površine suprotno navedenom u Odobrenju
Članak 18.
Ovaj Pravilnik će se na odgovarajući način primjenjivati i u postupku dodjele javnih površina za
postavljanje prenosivih stalaka, te za ostale namjene iz Odluke o davanju na korištenje javnih površina
Općine Vrsar.
Članak 19.
I. KIOSCI
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Početna visina poreza na korištenje javne površine za postavljanje kioska u Vrsaru, nasuprot
OMV-ove benzinske crpke na moru, na slobodnoj površini kod bivšeg zabavnog centra, te na prostoru
u blizini luke za javni promet (kod stuba koje vode prema "Pineti") utvrđuje se u visini od 15.000,00 kn
godišnje. Početna visina poreza na korištenje javne površine za postavljanje kioska u marini u Vrsaru i
na parkiralištu ispred "Istarskog vodovoda" utvrđuje se u visini od 8.000,00 kn godišnje, te početna
visina poreza na korištenje javne površine za postavljanje kioska u ulici "Brostolade" i na području
gradske plaže (uključujući zonu "Montraker") iznosi 4.000,00 kuna.
Za kioske električna energija nije osigurana, a ukoliko je moguće korištenje el. energije s
općinskih brojila, način plaćanja potrošene električne energije će se posebno regulirati Odobrenjem uz
internu kontrolu potrošnje.
II. POKRETNI ILI MONTAŽNI OBJEKTI
Početna visina poreza na korištenje javne površine za postavljanje pokretnih ili montažnih
objekata za vrijeme održavanja ribarskih fešti u Vrsaru (u organizaciji TZO Vrsar; maksimalno 7 fešti)
utvrđuje se u visini od 10.000,00 kuna za sezonu. Za sve ostale lokacije 50.000,00 kuna godišnje.
Za pokretne ili montažne objekte električna energija i voda nisu osigurani, a ukoliko je moguće
njihovo korištenje s općinskih brojila, način plaćanja potrošene električne energije i/ili vode će se
posebno regulirati Odobrenjem uz internu kontrolu potrošnje.
III. ZABAVNE-SPORTSKE RADNJE I SLIČNE RADNJE
Početna visina poreza na korištenje javnih površina za postavljanje zabavnih-sportskih radnji
određuje se prema namjeni i vremenu trajanja korištenja, a prikazana je u tablici:

-

-

-

-

-

ZABAVNO-SPORTSKE I SLIČNE
RADNJE
(NAMJENA)
razni trampolini, baterijski motori i
autići i sl. na području "Salina" u
Vrsaru
razni gumeni gradovi, gumeni
tobogani, topovi mekih loptica i sl. na
području "Salina" u Vrsaru
razni trampolini, gumeni gradovi,
gumeni tobogani, topovi mekih loptica,
baterijski motori i autići i sl. na
području gradske plaže u Vrsaru
cestovni Go-cart autići na baterijski
pogon - na "velikom" parkiralištu
van-cestovni
Go-cart
autići
na
baterijski ili benzinski pogon - na
"Crljenki"
električni simulator

VREMENSKO RAZDOBLJE
SEZONA
OSTALI
DNEVNO
( 5.,6.,7.,8. i 9. mj.)
MJESECI
(mjesečno)

30.000,00 kuna

3.000,00 kuna

-

20.000,00 kuna

2.000,00 kuna

-

10.000,00 kuna

1.000,00 kuna

-

30.000,00 kuna

3.000,00 kuna

-

20.000,00 kuna

2.000,00 kuna

-

15.000,00 kuna

1.000,00 kuna

-
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- iznajmljivanje
sandolina,
kanua,
pedalina, brodica, jedrilica, daski za
opreme,
jedrenje,
ronilačke
suncobrana, ležaljki, stolnog tenisa i
slično
- masaže uz korištenje stola za masažu ili
sl.
- masaže uz korištenje stolca za masažu
- ostale namjene - cirkusi, auto show i sl.
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15.000,00 kuna

1.000,00 kuna

-

3.000,00 kuna

500,00 kuna

-

2.500,00 kuna
-

500,00 kuna
-

4.000,00 kuna

Za zabavno-sportsku radnju "simulator", zabavnu-sportsku radnju na "velikom" parkiralištu, na
"Crljenki", u zoni "Montraker", razne cirkuse, auto show i sl. električna energija nije osigurana, a
ukoliko je moguće korištenje el. energije s općinskih brojila, način plaćanja potrošene električne
energije će se posebno regulirati Odobrenjem uz internu kontrolu potrošnje.
IV. ŠTANDOVI
Početna visina poreza na korištenje javne površine za postavljanje štandova razlikuje se prema
namjeni, lokaciji i vremenu trajanja korištenja, a iznosi:
VRSAR - SALINE:

NAMJENA ŠTANDA
-

-

-

prodaja bižuterije, ukrasnih marama i sl.
izrada portreta i prodaja slika
body paiting
izrada imena od žice
prodaja i štampanje majica
prodaja mirisnih ulja
prodaja predmeta od stakla, keramike, ukrasne
marame i sl.
istarski suveniri (istarske kućice, kažuni,
amfore, slike s motivima izričito Istre i slični
suveniri)
hrvatski izvorni suveniri (suveniri od kamena,
stakla, keramike, tkanine i ostali, koji
simboliziraju Hrvatsku povijesnu baštinu)
prodaja kuhanih-pečenih plodina, am. sladoled,
krofnica, palačinki i sl.
prodaja zdrave hrane
prodaja gumenih bombona i sl.
prodaja igračaka i marioneta
suveniri u obliku slova - izrađeni od drveta
prodaja voća i povrća
iznajmljivanje skutera, bicikli i sl.
trgovačke radnje (pribor za plažu, majice i sl.)
prodaja sladoleda

VREMENSKO RAZDOBLJE
SEZONA
OSTALI MJESECI
(5.,6.,7.,8. i 9. mj.)
(mjesečno)
30.000,00 kuna
3.000,00 kuna
6.000,00 kuna
800,00 kuna
10.000,00 kuna
1.000,00 kuna
4.500,00 kuna
600,00 kuna
10.000,00 kuna
1.000,00 kuna
4.500,00 kuna
600,00 kuna
10.000,00 kuna
1.000,00 kuna
4.000,00 kuna

450,00 kuna

8.000,00 kuna

800,00 kuna

10.000,00 kuna

1.000,00 kuna

8.000,00 kuna
8.000,00 kuna
8.000,00 kuna
8.000,00 kuna
10.000,00 kuna
12.000,00 kuna
30.000,00 kuna
10.000,00 kuna

800,00 kuna
800,00 kuna
800,00 kuna
800,00 kuna
1.000,00 kuna
1.000,00 kuna
3.000,00 kuna
1.000,00 kuna
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prodaja školjki i suvenira izrađenih od školjaka
prodaja kompjuterski obrađenih razglednica
prodaja ukrasa-suhog cvijeća
prodaja razglednica i knjiga

10.000,00 kuna
4.000,00 kuna
8.500,00 kuna
2.500,00 kuna
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1.000,00 kuna
500,00 kuna
800,00 kuna
300,00 kuna

VRSAR - ZONA "MONTRAKER":

NAMJENA ŠTANDA
- prodaja voća i povrća

VREMENSKO RAZDOBLJE
SEZONA
OSTALI MJESECI
(5.,6.,7.,8. i 9. mj.)
(mjesečno)
3.000,00 kuna
500,00 kuna

Za dnevnu prodaju svih proizvoda izvan sezone visina poreza na korištenje javne površine je na
svim lokacijama 150,00 kn.
Iznimno, dnevna prodaja razglednica i knjiga tokom cijele godine je 20 kuna
Visina naknade za korištenje električne energije u Vrsaru, tijekom turističke sezone iznosi
1.200,00 kuna za sve štandove i zabavne-sportske radnje osim poljoprivrednih proizvođača koji struju
ne plaćaju, te štanda za prodaju i štampanje majica, kojima naknada za korištenje električne energije za
sezonu iznosi 1.900,00 kuna. Naknada za korištenje el. energije plaća se jednokratno, najkasnije do
10.08. tekuće godine.
V. POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI S PODRUČJA OPĆINE VRSAR
Visina poreza na korištenje javne površine za poljoprivredne proizvođače s područja općine
Vrsar utvrđena je u iznosu 1.000,00 kuna za sezonu na prostoru ljetne tržnice i 500,00 kuna na
području gradske plaže, te 20,00 kuna za dnevnu prodaju na obje lokacije.
Članak 20.
Porez na korištenje javne površine plaća se temeljem Rješenja o razrezu poreza za korištenje
javne površine koje donosi Jedinstveni upravi odjel Općine Vrsar.
VI. TERASE
Članak 21.
Porez na korištenje javnih površina radi formiranja terasa u sklopu ugostiteljskih, trgovačkih ili
drugih objekata utvrđuje se po m2 dnevno kako slijedi:
1. ZONA - Dalmatinska (od broja 1 do skretanja za benzinsku crpku), Obala maršala Tita,
Primorska, Rovinjska, zone unutar kampova.
- za dnevno korištenje javne površine (u periodu od 01.10. - 31.03.)
- za sezonsko korištenje javne površine (01.04.-30.09.)
- za godišnje korištenje javne površine (01.01. -31.12)

4,80
768,60
876,00

kn/m2
kn/m2
kn/m2

3,60
614,40

kn/m2
kn/m2

2. ZONA - ostali dio naselja Vrsar
- za dnevno korištenje javne površine (u periodu od 01.10. - 31.03.)
- za sezonsko korištenje javne površine (01.04.-30.09.)
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- za godišnje korištenje javne površine (01.01. -31.12)
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656,40

kn/m2

1,80
307,20
328,20

kn/m2
kn/m2
kn/m2

3. ZONA - područje gradske plaže
- za dnevno korištenje javne površine (u periodu od 01.10. - 31.03.)
- za sezonsko korištenje javne površine (01.04.-30.09.)
- za godišnje korištenje javne površine (01.01. -31.12)

Porez na korištenje javnih površina za postavljanje skela, odlaganje građevinskog i ostalog
materijala utvrđuje se u visini 0,40 kn/m2 dnevno.
Porez na korištenje javne površine za postavljanje panoramskog teleskopa određuje se u visini
od 1.000,00 kuna za sezonu (od 01.svibnja do 30.rujna), dok se za ostale namjene utvrđuje u visini 4,80
kn/m2 dnevno.
Članak 22.
Porez za korištenje javne površine za postavljanje štandova i zabavnih-sportskih i sličnih radnji
tijekom turističke sezone (01.05.-30.09.), odnosno pokretnih ili montažnih objekata za vrijeme trajanja
ribarskih fešti u Vrsaru plaćaju fizičke i pravne osobe u dvije rate:
- 50% od ponuđene visine poreza za korištenje javne površine prilikom natječaja, prije izdavanja
Odobrenja, odnosno ako se javna površina daje na duži period od jedne godine, svaku slijedeću godinu
do 01.06.
- 50% od ponuđene visine poreza za korištenje javne površine do 20.07. tekuće godine
- 50% od početne visine poreza za korištenje određene javne površine uplaćuje se kao jamčevina kod
davanja ponude na natječaju, a ista se ubraja u prvu ratu.
Članak 23.
Godišnji (sezonski) porez na korištenje javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih ili
montažnih objekata, osim za vrijeme trajanja ribarskih fešti u Vrsaru, obveznici plaćaju na sljedeći
način:
- jamčevina u iznosu 50% od početne godišnje (sezonske) visine poreza na korištenje određene javne
površine
- iznos do 50% od ponuđene godišnje (sezonske) visine poreza na korištenje javne površine za kiosk,
odnosno pokretni ili montažni objekt plaća se prije uručenja Odobrenja,
- preostalih 50% od ponuđene godišnje (sezonske) visine poreza za sve namjene plaća se do 01.08.
tekuće godine,
- kiosci i pokretni ili montažni objekti naredne i idućih godina, za koju se dobije odobrenje, plaćanje
vrše na način da se 50% od ponuđene godišnje (sezonske) visine poreza plaća do 01.07., a
preostalih 50% do 01.08. tekuće godine.
Članak 24.
Porez na korištenje javne površine za formiranje terasa u sklopu ugostiteljskog, trgovačkog ili
drugog objekta plaćaju fizičke i pravne osobe u više rata, kako slijedi:
- za dnevno korištenje javnih površina plaćanje se vrši odjednom, u roku od 7 dana od dana dostave
Rješenja, za ukupan zbroj dana, nakon podnošenja zahtjeva, a prije izdavanja Odobrenja.
- za sezonsko korištenje javnih površina u 6 jednakih mjesečnih rata, od čega 1. ratu nakon
podnošenja zahtjeva, u roku od 7 dana od dana dostave Rješenja, a prije izdavanja Odobrenja, dok
ostale pet dospijevaju svakog petnaestog u mjesecu.
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za godišnje korištenje javne površine u 12 jednakih mjesečnih rata, od čega 1. ratu nakon
podnošenja zahtjeva, u roku od 7 dana od dana dostave Rješenja, a prije izdavanja odobrenja dok
ostale rate dospijevaju svakog petnaestog u mjesecu.
Članak 25.

Porez na korištenje javne površine u svim ostalim slučajevima plaća se u cijelosti nakon
podnošenja zahtjeva, najkasnije 8 dana od izdavanja Rješenja, a prije izdavanja Odobrenja za korištenje
tražene javne površine.
Članak 26.
Ponuđačima kojima su ponude utvrđene kao nevaljane ili nepovoljne, uplaćena jamčevina će se
vratiti u roku 15 dana, dok u slučaju da ponuđač odustane od već dobivene lokacije, ili da mu
Jedinstveni upravni odjel oduzme Odobrenje, jamčevina se zadržava.
Članak 27.
Korisnik ne može, bez pismene suglasnosti Komisije, javnu površinu iz Odobrenja dati na
korištenje trećoj osobi, niti dati u podzakup ili na drugi način trećima prepustiti obavljanje djelatnosti
na predmetnoj površini.
Iznimno, uz prethodnu suglasnost Komisije korisnik može iz naročito opravdanih razloga unutar
roka trajanja Odobrenja, prenijeti svoje pravo na treću osobu.
Pod naročito opravdanim razlozima smatra se slučaj smrti u užoj obitelji, bolesti, preseljenja i
slično.
Članak 28.
Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar.
Članak 29.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o korištenju javnih površina za
postavljanje terasa, kioska, štandova, zabavnih-sportskih radnji, pokretnih ili montažnih objekata i
ostaloga ("Službene novine Općine Vrsar" broj 02/08 i 02/09 ).
Članak 30.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja od strane Općinskog načelnika Općine Vrsar, a
biti će objavljen u "Službenim novinama Općine Vrsar"
KLASA: 011-01/10-01/7
URBROJ: 2167/02-03-10-1
Vrsar, 23. ožujka 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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2.

Temeljem stavka 2. članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 80/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
članka 58. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", broj 6/09) i stavka 2.
članka 1. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar ("Službene
novine Općine Vrsar", broj 6/09), Općinski načelnik Općine Vrsar, dana 08. ožujka
2010. godine, donio je

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o davanju u zakup zemljišta
u vlasništvu Općine Vrsar

Članak 1.
Iza točke 2. stavka 1. članka 4. Pravilnika o davanju u zakup zemljišta u
vlasništvu Općine Vrsar ("SNOV", broj 7/09) dodaje se točka 3. koja glasi:
"3. za potrebe depoa za kamp prikolice 7,00 kn/m2,".
Dosadašnje točke 3. i 4. stavka 1. članka 4. postaju točke 4. i 5.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom
novinama Općine Vrsar".

KLASA: 011-01/10-01/3
UR.BROJ: 2167/02-03-10-1
Vrsar, 08.03.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.

BROJ: 01/2010

"SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR"

Strana: 47

III. Urednik Službenih novina Općine Vrsar
1.
Nakon izvršenog uspoređivanja, uočene su greške u "Službenim novinama Općine Vrsar" broj 11/09 te
se daje slijedeći
ISPRAVAK
I.
U broju 11 Službenih novina Općine Vrsar od 30.12.2009. godine uočena je greška u objavi
dokumenta "III. izmjene i dopune proračuna Općine Vrsar za 2009. godinu" i to:
1. na stranici broj 446 i 447 u teblicama A, B, C i rekapitulaciji nedostaje stupac "III izmjene
plana"
2. na stranici 452 u tablici B u zadnjem stupcu pogrešno stoji "II izmjene plana" dok isprevno
treba stajati "III izmjene plana"
Ispravak se vrši na sljedeći način:
1. U Službene novine Općine Vrsar broj 11/09 na stranicama 446 i 447 zamjenjuju se nepotpune
tablice na način da se na navedenim stranicama navodi slijedeći tekst sa potpunim tablicama:
Temeljem odredbi članka 37. i 39. Zakona o proračunu (NN 87/08) i članka 86. Statuta Općine Vrsar
(Službene novine Općine Vrsar, br.6/09), Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj dana 29.
prosinca 2009. godine donosi:

III. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA OPĆINE VRSAR ZA 2009. GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Vrsar za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja

TEKUĆI
PLAN 2009

promjena
iznos

(%)

III.
IZMJENE
PLANA

25.913.326

-8.135.756

-31,4%

17.777.570

3.683.500

16.056

0,4%

3.699.556

20.494.550

-2.038.230

-9,9%

18.456.320

5.497.700

-2.045.870

-37,2%

3.451.830

3.604.576

-4.035.600

-112,0%

-431.024

1.547.876,00

0

-

1.547.876

Primici od financijske imovine i zaduživanja

5.050.000

0

0,0%

5.050.000

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

7.106.700

-4.035.600

-56,8%

3.071.100

-2.056.700

4.035.600

-196,2%

1.978.900

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
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REKAPITULACIJA
UKUPNI PRIHODI

29.596.826

-8.119.700

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA

-1.547.876

0

-

5.050.000

0

0,0%

5.050.000

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA

33.098.950

-8.119.700

-24,5%

24.979.250

UKUPNI RASHODI

25.992.250

-4.084.100

-15,7%

21.908.150

7.106.700

-4.035.600

-56,8%

3.071.100

33.098.950

-8.119.700

-24,5%

24.979.250

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA

-27,4%

21.477.126
-1.547.876

2. na stranici 452 u tablici B u zadnjem stupcu zamjenjune se naziv stupca "II izmjene plana" sa
naslovom "III izmjene plana".
Ovaj se ispravak objavljuje u Službenim novinama Općine Vrsar, a na službenim internet stranicama
Općine Vrsar www.vrsar.hr objavit će se ispravljeni broj 11/09 u PDF formatu.

KLASA: 023-01/07-01/11
URBROJ: 2167/02-01-10-11
Vrsar, 08 ožujka 2010.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

ODGOVORNI UREDNIK
Sandi Čuka v.r.
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I. Općinsko vijeće
1.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95,
109/95 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 –
Uredba, broj 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine
Vrsar" broj 06/09) Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 23.ožujka 2010. godine
donijelo je

ODLUKU
o davanju na korištenje javnih površina

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se lokacije, uvjeti i način davanja na korištenje, način korištenja i
nadzor nad korištenjem javnih površina na području Općine Vrsar.
Članak 2.
Javne površine su površine u vlasništvu ili na korištenju Općine Vrsar.
Članak 3.
Javne površine u Općini Vrsar mogu se koristiti za postavljanje kioska, štandova, zabavnihsportskih i sličnih radnji, pokretnih ili montažnih objekata, prijenosnih stalaka za obavješćivanje,
stolova, stolica, suncobrana i sličnog kod formiranja terasa u sklopu ugostiteljskih ili trgovačkih
objekata, turističkih agencija, te za ostale namjene ukoliko tako odluči Općinski načelnik Općine
Vrsar.
Članak 4.
Općinski načelnik Općine Vrsar donosi Pravilnik o korištenju javnih površina za postavljanje
terasa, kioska, štandova, zabavnih-sportskih radnji, pokretnih ili montažnih objekata i ostaloga na
području Općine Vrsar radi detaljnijeg određivanje lokacija, broja mjesta, vremena korištenja, način
davanja na korištenje i visinu poreza za korištenje javnih površina.
Članak 5.
Upravljanje javnim površinama povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu, te on ujedno
izdaje i odobrenje za njeno korištenje.
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Članak 6.
Temeljem Odobrenja Jedinstveni upravni odjel Rješenjem razrezuje porez na korištenje javne
površine.
Visina i način naplate poreza na korištenje javne površine određeni su Pravilnikom o
korištenju javnih površina za postavljanje terasa, kioska, štandova, zabavnih-sportskih radnji,
pokretnih ili montažnih objekata i ostaloga na području Općine Vrsar.
U slučaju da Pravilnikom nije određena visina poreza na korištenje javne površine za
određenu namjenu, Općinski načelnik određuje visinu poreza, odnosno kriterije i način plaćanja
poreza.
Članak 7.
Korisnici javnih površina dužni su na njima održavati čistoću, red i mir, opremiti ih
potrebnom komunalnom infrastrukturom, odnosno koristiti ih u skladu s Odlukom o komunalnom
redu Općine Vrsar.
Članak 8.
Odobrenjem za korištenje javne površine utvrđuje se lokacija i namjena, vrijeme trajanja
odobrenja, odnosno uvjeti pod kojim se isto može ukinuti. Odobrenje se izdaje na period do pet
godina ovisno o namjeni javne površine, odnosno može se Zaključkom Općinskog načelnika Općine
Vrsar i prethodno oduzeti ukoliko se dodijeljena površina odredi za drugu namjenu.
Članak 9.
U slučaju da Jedinstveni upravni odjel odbije izdati odobrenje za korištenje javne površine,
podnositelj zahtjeva može u roku od osam dana podnijeti prigovor Općinskom načelniku Općine
Vrsar.
Općinski načelnik Općine Vrsar na podneseni prigovor donosi Zaključak. Zaključak
Općinskog načelnika je konačan.

KIOSCI
Članak 10.
Kioscima se, u smislu ove Odluke, podrazumijevaju montažni, u pravilu tipski objekti lagane
konstrukcije do 12 m2 građevinske (bruto) površine, koji se u cijelosti ili u dijelovima mogu prenositi
i postavljati na određena mjesta za obavljanje poslovne i druge djelatnosti.
Članak 11.
Javna površina za postavljanje kioska može se dati na korištenje za vrijeme najdulje do pet
godina, odnosno do prenamjene prostora na navedenoj lokaciji ili zbog razloga koji su u interesu
Općine Vrsar.
Članak 12.
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Kiosci se mogu postavljati:
U VRSARU
1. na Obali maršala Tita nasuprot OMV-ove benzinske crpke na moru
2. na slobodnoj površini kod bivšeg zabavnog centra
3. na prostoru u blizini luke za javni promet (kod stuba koje vode prema "Pineti")
4. na parkiralištu ispred "Istarskog vodovoda"
5. u ulici Brostolade
6. u marini Vrsar kod recepcije
7. gradska plaža (uključujući zonu "Montraker") - (novine, naplata parkiranja,
za iznajmljivanje sportskih rekvizita i sanitarni kiosci)
8. na području "Salina" u Vrsaru (naplata parkiranja, "pauk" i WC)
9. na Obali maršala Tita (naplata parkiranja)
10. u ulici Vidikovac trsine, kraj rampe za regulaciju prometa

1 kiosk
1 kiosk
1 kiosk
1 kiosk
1 kiosk
3 kioska
5 kioska
3 kioska
1 kiosk
1 kiosk

POKRETNI ILI MONTAŽNI OBJEKTI
Članak 13.
Pod pokretnim objektima podrazumijevaju se samokretna vozila ili prikolice iz kojih se mogu
vršiti djelatnosti trgovine i ugostiteljstva uz uvjete predviđene ovom Odlukom, zakonima i drugim
propisima.
Pod montažnim objektima podrazumijevaju se privremene naprave, odnosno konstrukcije iz
kojih i u kojima se mogu vršiti djelatnosti trgovine, ugostiteljstva i ostale djelatnosti uz uvjete
predviđene ovom Odlukom, zakonima i drugim propisima, ukupne površine objekta do 12 m2.
Članak 14.
Postavljanje pokretnih ili montažnih objekata na određenu lokaciju odobrava se na period od
tri godine, odnosno za potrebe ribarskih fešti odobrenje za korištenje javne površine za postavljanje
pokretnih ili montažnih objekata izdaje se za sve dane trajanja ribarskih fešti tijekom jedne turističke
sezone.
Članak 15.
Pokretni ili montažni objekti mogu se postavljati na slijedećim lokacijama:
1. Prostor "Saline" u Vrsaru
2. Obala M. Tita - za ribarske fešte
3. gradska plaža Vrsar (uključujući zonu "Montraker")
4. zona "Montraker" - prigodom raznih manifestacija, koncerata i sl.

3 mjesta
4 mjesta
6 mjesta
4 mjesta

ŠTANDOVI
Članak 16.
Štandovi su prenosive naprave lagane konstrukcije, kao što su zatvoreni i poluotvoreni
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pultovi, hladnjaci za sladoled, stalci za razglednice, igračke i sl.
Članak 17.
Vrstu štandova može unaprijed odrediti Općinski načelnik Općine Vrsar na preporuku
Komisije za dodjelu javnih površina za postavljanje kioska, štandova, pokretnih ili montažnih
objekata.
Članak 18.
Javna površina za postavljanje štanda može se dati na korištenje za vrijeme trajanja do 3
turističke sezone (mjesec svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan) u kontinuitetu, odnosno u ostalim
mjesecima u godini javna površina za postavljanje štanda može se dati na mjesečno ili dnevno
korištenje.
Iznimno, poljoprivrednim proizvođačima javna površina za postavljanje štanda može se dati
na dnevno korištenje i za vrijeme trajanja turističke sezone.
Članak 19.
Lokacije namijenjene za postavljanje štandova, osim lokacija za prodaju voća i povrća, su:
U VRSARU
1. na prostoru "Salina"
2. na prostoru ispred bivšeg zabavnog centra

35 mjesta
8 mjesta

U KLOŠTRU
1. na području "Pilj"

5 mjesta
Članak 20.

Za trgovačke radnje koje prodaju voće i povrće određuju se slijedeće lokacije za postavljanje
štandova:
U VRSARU
1. na prostoru ljetne tržnice
2. na području zone "Montraker"

3 mjesta
2 mjesta

Poljoprivrednim proizvođačima s područja općine Vrsar omogućava se prodaja vlastitih
proizvoda na slijedećim lokacijama:
U VRSARU
1. na prostoru ljetne tržnice - sezonska prodaja
2. na prostoru ljetne tržnice - dnevna prodaja
3. na području zone "Montraker"- sezonska prodaja
Članak 21.

10 mjesta
4 mjesta
2 mjesta
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Pored lokacija iz članaka 19. i članka 20. ove Odluke, za vrijeme blagdana i prigodnih
manifestacija, Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar može odobriti postavljanje štandova i na
ostalim javnim površinama.

TERASE
Članak 22.
Na temelju zahtjeva nositelja ugostiteljske, trgovačke ili druge djelatnosti, Jedinstveni upravni
odjel Općine Vrsar može odobriti korištenje javne površine za potrebe postavljanja terase.
Odobrenje se može izdati:
1. ako tražena površina nije određena za drugu namjenu,
2. ako podnositelj zahtjeva, kao fizička ili kao pravna osoba, nema nikakvih dugovanja
prema Općini Vrsar i
3. ako je udovoljeno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Zahtjevu treba priložiti :
1. preslik osobnog dokumenta,
2. grafički prikaz tražene površine,
3. obrtnicu ili izvod iz registra nadležnog suda za pravne osobe i
4. ugovor sklopljen s komunalnim poduzećem o odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada.
Korištenje javne površine za postavljanja terase može se odobriti na period od 01.siječnja do
31. prosinca (godišnji period) odnosno u neprekinutom periodu od 01. travnja do 30. rujna tekuće
godine (sezona), te dnevno u vremenu od 01.listopada do 31. ožujka.
Članak 23.
Javna površina za postavljanja terase koristi se bez poduzimanja bilo kakvih zahvata na tlu,
odnosno podesti, stolovi, stolice i sl. ne mogu se pričvrstiti za javnu površinu.
U slučaju da su zahvati na tlu već učinjeni, vlasnici odnosno korisnici tih javnih površina
dužni su ishoditi Odobrenje za korištenje terase za godišnji period.
Javne površine iz stavka 1. ovog članka mogu se ograditi pomičnom ogradom do 1 metar
visine, koja može biti metalna ili žardinjere zasađene ukrasnim biljem, a sve se postavlja na površini
koja se daje na korištenje. Na prijedlog rješenje uređenja treba se prije ishoditi mišljenje Komisije za
dodjelu javnih površina.

ZABAVNE-SPORTSKE I SLIČNE RADNJE
Članak 24.
Zabavne-sportske i slične radnje u smislu ove Odluke jesu:
- trampolini, gumeni gradovi, gumeni tobogani, topovi mekih loptica, paintball, baterijski
motori i autići, električni simulatori, go-cart (cestovni i van-cestovni) na benzinski ili
baterijski pogon, iznajmljivanje sandolina, kanua, pedalina, brodica, jedrilica, daski za
jedrenje,ronilačke opreme, suncobrana, ležaljki, stolnog tenisa i slično, te usluge
masiranja.
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Članak 25.
Zabavne-sportske i slične radnje mogu se locirati:
U VRSARU
1. na prostoru "Salina"
2. na prostoru "Velikog" parkirališta
3. na području gradske plaže - ispod "Rotonde"
4. na području zone "Montraker"
5. na području "Crljenke"

8 mjesta
1 mjesto
2 mjesta
7 mjesta
1 mjesto

Članak 26.
Javna površina za potrebe zabavne-sportske i slične radnje daje se na korištenje za vrijeme
trajanja do 3 turističke sezone (mjesec svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan) u kontinuitetu,
odnosno u ostalim mjesecima u godini javna površina za postavljanje zabavno-sportskih i sličnih
radnji može se dati na mjesečno ili dnevno korištenje.

PRIJENOSNI STALCI ZA OBAVJEŠĆIVANJE
Članak 27.
Korisnicima luke, koji luku koriste kao luku za javni promet, u naseljima Vrsar i Kloštar
(Liski kanal-riva) može se izdati odobrenje za korištenje javnih površina u svrhu postavljanja stalaka
za obavješćivanje vezano uz njihovu djelatnost.
Članak 28.
Javna površina za potrebe iz članka 27. daje se na korištenje za vrijeme trajanja turističke
sezone (mjesec svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan) u kontinuitetu ili dnevno.

OSTALE NAMJENE
Članak 29.
Javne površine mogu se davati na korištenje pravnim i fizičkim osobama koje se bave
iznajmljivanjem vozila, za nesmetani pristup pješaka poslovnim prostorima, raznim cirkuskim
djelatnostima, iznajmljivanjem teleskopa i slično uz suglasnost Općinskog načelnika Općine Vrsar.
Članak 30.
Javne površine iz članka 29. mogu se označiti odgovarajućom horizontalnom signalizacijom
ili ogradom uz prethodnu suglasnost, odnosno uputu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar.
Članak 31.
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Korisnik javne površine, koji je dobio suglasnost za njeno označavanje horizontalnom
signalizacijom, dužan je sam snositi troškove tog označavanja i naknadno starati se o istoj.
Članak 32.
Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti dokaz o obavljanju djelatnosti i grafički
prikaz površine koju se traži.
Odobrenje se može izdati ukoliko:
- tražena površina nije određena za drugu namjenu
- podnositelj zahtjeva, kao fizička ili kao pravna osoba, nema nikakvih dugovanja prema
Općini Vrsar
- je udovoljeno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Članak 33.
Za održavanje prigodnih manifestacija i priredbi Jedinstveni upravni odjel može uz suglasnost
Općinskog načelnika, uz ili bez naknade, odobriti korištenje javnih površina za postavljanje
privremenih montažnih objekata (podiji, tribine i slično).
Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se uža lokacija, vrsta objekta, vrijeme
korištenja javne površine.
Članak 34.
Odobrenje na korištenje javnih površina za potrebe iz članka 29. i članka 33. daje se na
korištenje za vrijeme trajanja turističke sezone (mjesec svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan) u
kontinuitetu ili dnevno.

NADZOR
Članak 35.
Nadzor provedbe ove Odluke vrše komunalni redari Općine Vrsar.
Članak 36.
Ukoliko komunalni redari u provođenju nadzora utvrde da se javne površine koriste bez
odobrenja mogu, sukladno ovlastima, pismeno naložiti da se predmeti uklone s javne površine u
primjerenom roku.
Ako se u određenom roku predmeti ne uklone s javne površine, Jedinstveni upravni odjel
Općine Vrsar donijet će rješenje o uklanjanju stvari s javne površine, temeljem kojeg će to učiniti
komunalno redarstvo, putem treće osobe, na trošak korisnika javne površine, odnosno vlasnika
predmeta.
Članak 37.
Ukoliko komunalni redari u provođenju nadzora ustanove da se javna površina koristi
suprotno Odobrenju, ili se uvidom u financijske knjige Općine Vrsar ustanovi da porez na korištenje
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javne površine nije uplaćen u rokovima navedenim u rješenju o porezu na korištenje javne površine,
sastavit će o tome zapisnik.
Na temelju zapisnika Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar donijet će Odluku o oduzimanju
odobrenja za korištenje javne površine, te će komunalni redari sukladno ovlastima, pismeno naložiti
da se predmeti uklone s javne površine u primjerenom roku.
Ako se u određenom roku predmeti ne uklone s javne površine, Jedinstveni upravni odjel
Općine Vrsar donijet će rješenje o uklanjanju stvari s javne površine, temeljem kojeg će to učiniti
komunalno redarstvo, putem treće osobe, na trošak korisnika javne površine, odnosno vlasnika
predmeta.
U slučaju iz stavka 2. ovog članka, korisnik javne površine obvezan je uplatiti razrezani porez
u cijelosti.

KAZNENE ODREDBE
Članak 38.
Pravna osoba kazniti će se novčanom kaznom od 5.000,00 kuna, fizička osoba obrtnik i osoba
koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kazniti će se novčanom kaznom od 2.500,00 kuna, dok će
fizička osoba biti kažnjena novčanom kaznom od 1.000,00 kuna ako koristi javnu površinu protivno
odobrenju, odnosno bez odobrenja prema odredbama ove Odluke.
Članak 39.
Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kazniti će se na licu mjesta fizička osoba i odgovorna
osoba u pravnoj, te kaznom od 5.000,00 kuna pravna osoba koja koristi javnu površinu protivno
odobrenju, odnosno bez odobrenja.
Ako počinitelj prekršaja ne plati novčanu kaznu na licu mjesta, komunalno redarstvo će
Prekršajnom sudu podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 40.
Odobrenja koja su izdana za korištenje javnih i drugih površina temeljem dosadašnjih propisa
ostaju na snazi do isteka roka važenja.

Članak 41.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o davanju na korištenje javnih
površina ("Službene novine OpćineVrsar" broj 01/08 i 06/09).
Članak 42.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Općine Vrsar".
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Franko Matukina v.r.
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2.
Na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 138/06 i 43/09), te članka 41.
Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar" broj 06/09), Općinsko vijeće Općine Vrsar, na
sjednici održanoj 23. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.
Stavak 1., članak 10. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine Općine Vrsar" broj
02/07, 01/08 i 06/09) mijenja se i glasi :
"Pružanje ugostiteljskih usluga u kioscima, montažnim objektima, nepokretnim i priključnim
vozilima, te ostalim sličnim napravama može se vršiti na prostoru zvanom "Saline", prostoru sportskorekreacijske zone "Montraker", ulazu u Vrsar, prostoru Valkanela, gradske plaže Vrsar, na području
važenja detaljnog urbanističkog plana "Turističkog punkta Bekvari" kod Kloštra, te na prostoru
Limskog kanala - Romualdove pećine."
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u "Službenim novinama Općine Vrsar".

KLASA: 011-01/10-01/6
URBROJ: 2167/02-02-10-1
Vrsar, 23. ožujka 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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3.
Na osnovi stavak 4. članka 28. i stavka 5. članka 30 Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine",
broj 36/95, 109/95 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 –
Uredba, broj 178/04, 38/09 i 79/09), te članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar" broj
06/09) Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 23.ožujka 2010. godine, usvojilo je
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
komunalnih potreba Općine Vrsar za 2009. godinu

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Izvješće o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Vrsar za 2009. godinu sastoji se od :
1.
2.
3.

Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vrsar za 2009. godinu,
Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrsar za
2009. godinu,
Izvješća o izvršenju Programa ostalih kapitalnih ulaganja u Općini Vrsar za 2009. godinu.
Članak 2.

I.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR U 2009. GODINI

Ovim se Izvješćem o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Vrsar u
2009.-toj godini utvrđuju opsezi i opisi poslova kod njegovog izvršenja za:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

te iskazuju utrošena financijska sredstva kod ostvarenja navedenog programa, s naznakom izvora
financiranja
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Održavanje komunalne infrastrukture je u 2009.-toj godini obuhvatilo:
1.

odvodnju atmosferskih voda

-

čišćenje kanala i ispusta oborinske odvodnje
sanacija oborinske kanalizacije u parku nasuprot starog Neona
uređenje sustava oborinske odvodnje (zamjena rešetki, taložnica i sl.)
redovno čišćenje slivnika oborinske odvodnje na području općine Vrsar
minimalno dva puta godišnje

12.664,08
41.613,99
5.864,64
3.644,03

kn
kn
kn
kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 63.900,00 kuna, realizirala u iznosu od 63.786,74
kuna i financirala iz sredstava komunalne naknade.
2.

održavanje čistoće javnih površina

-

pražnjenje kontejnera i uništavanje otpada
svakodnevno ručno pometanje ulica i trgova s pražnjenjem koševa
mehaničko pometanje ulica i trgova

56.539,71
344.833,20
153.917,50

kn
kn
kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 555.400,00 kuna, realizirala u iznosu od 555.290,41 kuna i
financirala iz sredstava komunalne naknade i 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 na području općine Vrsar
horizontalno označavanje prometnica pregradnim kuglama
uređenje partera za ugradnju skulptura nastalih izradom u sklopu kiparske škole
"Montraker"
uređenje okoliša i ogradnog zida stare škole u Gradini
utrošak vode za javne površine
usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije i nadzor
montaža i popravak novogodišnjih ukrasa na području općine Vrsar
uređenje dječjeg parka "Stari Neon" (građevinski, navodnjavanje, uređenje
hortikulture i sl.)
bojanje i popravak postojećih klupa, spomenika, autobusnih čekaonica,
metalnih ograda i sl.
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

-

97.995,42
11.395,95
60.999,72
20.556,60
5.868,20
12.275,40

kn
kn
kn
kn
kn
kn

24.732,89
11.318,17
24.132,50
26.309,70
299.844,33

kn
kn
kn
kn
kn

12.821,76

kn

7.579,27
5.075,20

kn
kn

3.853,50
14.700,00
340.248,96

kn
kn
kn
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nabava nosača za bicikle, klupa i sl.
izrada i montaža rukohvata na području naselja
nabava sanitarnog kontejnera za potrebe gradske plaže
nabava nosača zastava i pripadajućih koplja
nabavka dječjih igračaka
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16.592,00
28.328,40
33.306,00
4.403,80
36.219,88

kn
kn
kn
kn
kn

Sredstva za izvršenje planirala su se u iznosu od 1.118.680,00 kuna, realizirala u iznosu od
1.098.557,65 kuna i financirala iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe, prihoda
TZO Vrsar i ostalih prihoda 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) - paušalno
troškovi vode za redovno zalijevanje nasada

-

-

833.791,39

kn

765.598,70

kn

64.086,04

kn

Sredstva za izvršenje planirala su se u iznosu od 1.663.500,00 kuna, realizirala u iznosu od
1.663.476,13 kuna i financirala iz komunalne naknade i boravišne pristojbe.
5.

Održavanje nerazvrstanih cesta

-

zimska služba
uređenje ulica u Vrsaru - popravak asfalta i sl.
uređenje parkirališta dječjeg parka "Stari Neon"
uređenje pješačke staze uz dječji park "Stari Neon"
uređenje (sanacija) lokalnih cesta i putova na području općine Vrsar
uređenje parkirališta za bicikle na području "Salina" u Vrsaru
ostalo održavanje ulica, parkirališta i sl. u Vrsaru i selima na području općine
Vrsar

5.146,88
6.209,31
108.482,58
19.377,54
107.037,99
11.247,12
107.725,18

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

Sredstva za izvršenje planirala su se u iznosu od 365.350,00 kuna, realizirala u iznosu od
365.226,60 kuna i financirala iz komunalne naknade i prihoda TZO Vrsar.
6.

Održavanje gradske plaže Vrsar

-

utrošak struje
pijesak, boje, lakovi i sl. materijal za održavanje terena za odbojku na pijesku i
ostaloga na gradskoj plaži u Vrsaru.
nabava i montaža inox stepenica i rukohvata za pristup moru
nabava i montaža inox tuševa
nabava i montaža info-ploča gradske plaže
građevinski radovi prilikom zamjene tuševa u zoni "Montraker"
uređenje vidikovca u zoni "Montraker"

-

5.300,11
2.683,61

kn
kn

20.984,00
26.901,00
19.335,60
17.800,56
6.819,12

kn
kn
kn
kn
kn
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uređenje - popravak plažne ograde kod "Mosta"
uređenje ležališta na gradskoj plaži
uređenje ulaza gradske plaže sa strane luke Vrsar
obnova dijela fekalne kanalizacije na gradskoj plaži
uređenje stepenica za ulazak u vodu - ljetni kamp i ostalo
utrošak vode
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
dovoz riječnog pijeska na gradsku plažu - ljetni kamp
piljenje suhih grana, dovoz zemlje, pošumljavanje, podizanje krošnji postojećih
stabala i sl.

17.824,11
100.074,09
12.440,08
23.077,92
15.910,75
8.350,23
66.355,20
22.935,95

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

117.519,00

kn

2.318,00
41.903,46

kn
kn

održavanje otoka u okolici Vrsara (svakodnevno čišćenje u sezoni,
pošumljavanje, izrada protupožarnih prolaza i sl.)
najam pokretnih WC kabina i kontejnera

29.921,10

kn

34.322,20

kn

Sredstva za izvršenje planirala su se u iznosu od 595.420,00 kuna, realizirala u iznosu od
592.776,09 kuna i financirala iz komunalne naknade, boravišne pristojbe, prihoda od koncesija na
pomorskom dobru i prihoda od koncesijskih odobrenja.
7.

Održavanje javne rasvjete

-

troškovi utroška električne energije za javnu rasvjetu Općine Vrsar
obilazak javne rasvjete na području Vrsara, sela i svih štancija na području
općine Vrsar sa zamjenom pregorjelih žarulja i ostalih oštećenih dijelova
rasvjetnih tijela
zamjena kandelabera JR ul. R. Končara - građevinski radovi
zamjena kandelabera JR ul. R. Končara - elektromontažni radovi
zamjena instalacija i štand-ormarića bine na rivi - građevinski radovi
zamjena instalacija i štand-ormarića bine na rivi - elektromontažni radovi
zamjena kandelabera u Dalmatinskoj ulici - građevinski radovi
zamjena kandelabera u Dalmatinskoj ulici - elektromontažni radovi

-

285.760,54
130.004,97

kn
kn

15.733,42
34.153,41
13.127,13
24.566,79
1.418,78
29.491,10

kn
kn
kn
kn
kn
kn

Sredstva za izvršenje su se planirala u iznosu od 564.440,00 kuna, realizirala u iznosu od
534.256,14 kuna i financirala iz sredstava komunalne naknade i boravišne pristojbe.
8.

Održavanje groblja na području općine Vrsar

-

redovno održavanje groblja u Vrsaru i Gradini

130.628,66

kn

Sredstva za tekuće održavanje groblja planirala su se u iznosu od 130.630,00 kuna, realizirala u
iznosu od 130.628,66 kuna i financirala iz komunalne naknade.
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9.

Protupožarna zaštita

-

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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690.752,71

kn

170.000,00
13.311,35

kn
kn

Sredstva za izvršenje planirala su se u iznosu od 1.009.900,00 kuna, realizirala u iznosu od
874.064,06 kuna i financirala iz namjenskih sredstava poreza na dohodak, te ostalih poreznih i
drugih nenamjenskih prihoda proračunu Općine Vrsar.
10. Civilna zaštita
-

nabavka službene, radne i zaštitne odjeće i obuće

0,00

kn

Sredstva za civilnu zaštitu su se planirala u iznosu od 15.000,00 kuna, ali se nisu realizirala.
11. Ostali rashodi
-

utrošak el. energije za ostala mjerna mjesta na javnim površinama
materijal za ostale popravke (boja, kistovi, brusni papir i sl.)
ostale komunalne usluge
intelektualne i osobne usluge
ostali nespomenuti rashodi poslovanja
materijal za ostale popravke općinskih zgrada (krov - vatrogasci i sl.)
tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrsar
tekuće i investicijsko održavanje stambenih objekata u vlasništvu Općine Vrsar
kupnja snage električne energije za potrebe poslovnih i stambenih prostora u
vlasništvu općine Vrsar
tekuće i investicijsko održavanje stolarije "stare škole" u Vrsaru
ličilački radovi na održavanju "stare škole" u Vrsaru
tekuće i investicijsko održavanje rasvjetnih tijela "stare škole" u Vrsaru
tekuće i investicijsko održavanje podova "stare škole" u Vrsaru
ostale investicije u općinske zgrade

117.455,90
2.448,78
114.464,42
140.151,94
16.264,17
553,65
81.238,41
13.515,30
9.144,22

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

1.346,85
5.733,80
21.322,05
6.722,20
41.357,50

kn
kn
kn
kn
kn

Sredstva za ostale rashode na području općine Vrsar planirala su se u iznosu od 580.870,00 kuna,
realizirala u iznosu od 571.719,19 kuna i financirala iz sredstava boravišne pristojbe i ostalih
nenamjenskih prihoda općinskom proračunu.
Sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Vrsar
planirala su se u iznosu od 663.090,00 kuna, realizirala su se u iznosu od 6.449.781,67 kuna i
financirala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe, prihoda TZO Vrsar,
nenamjenskih sredstava poreza na dohodak, naknade za koncesijska odobrenja, koncesije za
korištenje pomorskog dobra i ostalih nenamjenskih prihoda općinskom proračunu Općine Vrsar.
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Članak 3.
II.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR U 2009. GODINI
Ovim se Izvješćem o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Vrsar u 2009.-toj godini utvrđuju opsezi i opisi poslova kod njegovog izvršenja za:

1.
2.
3.
4.
5.

javne površine,
nerazvrstane ceste,
groblja,
opskrbu pitkom vodom,
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
te iskazuju utrošena financijska sredstva kod ostvarenja navedenog programa, s naznakom izvora
financiranja

1.

IZGRADNJA I ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA
Sufinanciranje sanacije odlagališta komunal. otpada "Košambra".
Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Košambra" povjerena je Gradu Poreču.
Planirano sufinanciranje od strane Općine Vrsar za 2009. godinu je
360.894,35 kn
Rok za izvođenje radova je 2009. 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 2009. god iznose
Rok za uplatu sredstava Usluzi Poreč je 2009. godina

187.409,88 kn

Sredstva su se Usluzi Poreč uplatila namjenski iz naknade za odvoz smeća na području Općine Vrsar.
2.

NERAZVRSTANE CESTE
Izgradnja prometnice u "Radnoj zoni Neon" - I faza - uključujući dokumentaciju
Izgradnja prometnice izraditi će se sukladno DPU "Radna zona Neon".
Planirana vrijednost izgradnje I faze prometnice je
66.340,70 kn
Rok za izgradnju je 2009. godina.
Potrebna sredstava za izgradnju prometnice na području "Radne zone Neon" osigurala su se iz
komunalnog doprinosa.
Kupnja zemljišta na području Općine Vrsar radi formiranja prometnih i sličnih površina.
Projektiranje i izgradnja prometnica, parkirališta i slične prometne infrastrukture izrađivati će se
sukladno važećim prostornim planovima
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Planirana vrijednost za otkup navedenog zemljišta je
Rok za otkup zemljišta je 2009. godina.
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43.953,00 kn

Potrebna sredstva za kupnju zemljišta na području općine Vrsar osigurala su se iz komunalnog
doprinosa.
3.

ODRŽAVANJE GROBLJA

Izrada projekta dogradnje i rekonstrukcije s geodetskim podlogama 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
55.868,00 kn
Rok izrade projekta dogradnje i rekonstrukcije groblja u Gradini je 2009. godina
Potrebna sredstva za izradu projekta dogradnji i rekonstrukcije groblja u Gradini osigurala su se iz
komunalnog doprinosa.
4.

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.
Iznos kojim će Općina Vrsar sufinancirati navedene radove vodoopskrbe je
9.662,47 kn
"Neon" je
Rok za izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog sustava zone servisa i obrta
2009. 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 2009. 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
2009. godini je
Rok za izvođenje radova na izgradnji VSI Butoniga je 2009. 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
2009. godini je

0,00 kn

416.301,00 kn
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Rok za izvođenje radova na izgradnji sustava javne odvodnje i zaštite voda IŽ je 2009. godina.
Potrebna sredstva za sufinanciranje izgradnje sustava javne odvodnje i zaštite voda IŽ osigurala su
se iz sredstava Naknade za zaštitu voda
5.

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
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
50.018,00 kn
Rok za isplatu naknade Usluzi Poreč je 2009. godina
Potrebna sredstva osigurala su se iz naknade za priključenje i kanalizacijskog doprinosa.
Izgradnja kanalizacijskog sustava dijela ulice Obala M. Tita u Vrsaru
Izgradnja sustava fekalne i oborinske kanalizacije dijela ulice Obala M. Tita u dužini od cca 150,00
m povjerena je Usluzi Poreč.
Planirana vrijednost izgradnje navedene kanalizacije je
18.000,00 kn
Rok izgradnje kanalizacijskog sustava dijela ul. Obala M. Tita je 2009. god.
Potrebna sredstva osigurala su se iz naknade za priključenje i kanalizacijskog doprinosa.
Rekonstrukcija poklopca CS Portosole
Rekonstrukcija poklopca CS Portosole povjerena je Usluzi Poreč
Planirana vrijednost rekonstrukcije je
23.460,00 kn
Rok za rekonstrukciju poklopca CS Portosole je 2009. god.
Potrebna sredstva osigurala su se iz naknade za priključenje i kanalizacijskog doprinosa.
Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava oborinske i fekalne kanalizacije na nekoliko lokacija
u Vrsaru.
Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava s izradom priključaka vršiti će se po potrebi na raznim
lokacijama u Vrsaru i povjerena je Usluzi Poreč.
Planirana vrijednost ulaganja je
63.058,00 kn
Rok za rekonstrukciju gore navedenoga je 2009. godina
Potrebna sredstva osigurala su se iz naknade za priključenje i kanalizacijskog doprinosa.
Visina planiranih sredstva za izvršenje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Vrsar za 2009. godinu iznosila je 1.344.900,00 kuna, realizirana
u iznosu od 1.294.965,40 kuna i osigurana 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:

1.
2.

IZGRADNJA I ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA
IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

548.304,23 kn
110.293,70 kn
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55.868,00 kn
425.963,47 kn
154.536,00 kn

Sredstvima u iznosu od 166.161,70 kuna, prikupljenim od komunalnog doprinosa u 2009.-toj
godini, sukladno Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Vrsar, izgrađeno je sljedeće:
-

IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
IZGRADNJA GROBLJA

110.293,70 kn
55.868,00 kn

Članak 4.
III. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA OSTALIH KAPITALNIH ULAGANJA NA
PODRUČJU OPĆINE VRSAR U 2009. GODINI
Ostala su kapitalna ulaganja u 2009. godini bila:
Sufinanciranje Sanacije mola u Vrsaru.
Sanacija mola u Vrsaru povjerena je Lučkoj upravi Poreč.
Planirano sufinanciranje od strane Općine Vrsar za 2009. godinu je
100.000,00 kn
Rok za izvođenje radova je 2009. 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 2009. godinu planirana
su i realizirana u iznosu od 100.000,00 kn, a osigurana su iz koncesija i koncesijskih odobrenja za
korištenje pomorskog dobra Općine Vrsar.
Članak 5.
Sredstva za izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Vrsar za 2009. 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:
I.
II.
III.

Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Vrsar za 2009. godinu,
Izmjene i dopune programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u
Općini Vrsar za 2009. godinu,
Program ostalih kapitalnih ulaganja u Općini Vrsar za 2009. godinu.

6.449.781,67 kn
1.294.965,40 kn
100.000,00 kn
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KLASA: 011-01/08-01/13
URBROJ: 2167/02-02-10-46
Vrsar, 23.ožujka 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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3.
Na temelju članka 75. i 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br.
76/07, 38/09), članka 40. i 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", br. 6/2009),
Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj 23. ožujka 2010. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Flengi
Članak 1.
Donose se izmjene dijela Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Flengi,
koja je objavljena u „Službenim novinama Općine Vrsar“, br. 3/2009 (u daljnjem tekstu: Odluke).
Članak 2.
Točka b) Odluke mijenja se, te glasi:
b) Obuhvat UPU Flengi
Područje obuhvata UPU Flengi čine neizgrađeni građevinski dijelovi u sjevernom i
sjeverozapadnom dijelu građevinskog područja naselja Flengi, sa rubnim područjem, objedinjeni u
cjelinu i označeni na priloženom grafičkom listu koji čini sastavni dio ove Odluke.
Područje obuhvata ukupne je površine od približno 5,5 ha.
Članak 3.
Točka c) Odluke mijenja se, te glasi:
c) Ocjena stanja u obuhvatu UPU Flengi
Kroz grafički prikaz građevinskog područja naselja Flengi iz Prostornog plana uređenja
Općine Sv. Lovreč i istočnog dijela Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", br. 4/07), kao i
uvidom na terenu, utvrđeno je da neizgrađeni dijelovi čine veliki dio sveukupnog građevinskog
područja naselja Flengi.
Na navedenom neuređenom i neizgrađenom području, za koje se pokreće izrada UPU Flengi,
trenutno se samo u manjem dijelu obrađuje zemljište, dok je veći dio terena zapušten i neobrađen. Radi
se uglavnom o ravnom terenu, bez značajnijih visinskih razlika.
Za područje naselja Flengi trenutno je na snazi samo Prostorni plan uređenja općine naveden u
stavku 1. ove točke, te nema drugih važećih planova za to uže područje.
Obuhvat UPU Flengi sastoji se od jedinstvene prostorne cjeline, koja se nadovezuje na
izgrađenu strukturu naselja Flengi.
Pri razradi koncepcije plana potrebno je izvršiti detaljniju analizu mogućnosti prostora,
uskladiti funkcije i namjene izgrađenog dijela naselja sa planiranom strukturom, te omogućiti njihovo
kvalitetno infrastrukturno povezivanje.
Navedeno se posebno odnosi na stvaranje koherentne mreže javnih kolnih, odnosno pješačkih
površina, te komunalne i druge infrastrukture. Vezano na navedeno, rješenjima je moguće, ako se za to
ukaže potreba, razraditi i pojedine manje rubne dijelove izvan samog označenog obuhvata, u cilju
svrsishodnog i logičnog povezivanja područja unutar obuhvata plana sa postojećom izgrađenom
strukturom.
Članak 4.
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Priloženi grafički list koji je prikazivao obuhvat UPU Flengi zamjenjuje se novim grafičkim
listom koji je naveden u točki b) ove Odluke.
Članak 5.
Sav ostali tekst Odluke ostaje neizmijenjen.
Ova Izmjena Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama
Općine Vrsar".
KLASA: 350-02/09-01/2
URBROJ: 2167/02-02-10-6
Vrsar, 23. ožujka 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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5.
Na temelju članka 75. i 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br.
76/07, 38/09), članka 40. i 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", br. 6/2009),
točke 8.1. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru ("Službene novine Općine Vrsar", br. 2/07)
Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj 23. ožujka 2010. godine donosi

ODLUKU
o izradi Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Vrsar

PREDMET ODLUKE
Članak 1.
Pokreće se izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar - u daljnjem
tekstu: Izmjena i dopuna PPUO Vrsar.
Izmjene i dopune PPUO Vrsar odnose se na cjelokupan teritorij Općine Vrsar, u skladu sa
važećim zakonskim propisima.
Nositelj izrade Izmjena i dopuna PPUO Vrsar je Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar.
Postupak izrade navedenog plana provest će se u svemu sukladno proceduri propisanoj
Zakonom o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07, 38/09) - u daljnjem tekstu:
"Zakon o PUiG".
Ovom se Odlukom utvrđuju propisani elementi kako slijedi:

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PPUO VRSAR
Članak 2.
Prema članku 26. stavak 1. Zakona o PUiG, prostorno uređenje u nadležnosti jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave, između ostalog obuhvaća osobito donošenje dokumenata
prostornog uređenja područne (regionalne) i lokalne razine, a prostorni plan uređenja općine, sukladno
članku 56. istoga Zakona predstavlja strateški dokument prostornog uređenja.
Izrada i donošenje Izmjena i dopuna PPUO Vrsar predviđena je točkom 8.1. Programa mjera
za unapređenje stanja u prostoru ("Službene novine Općine Vrsar", br. 2/07).
Potreba Izmjene i dopune PPUO Vrsar proizlazi također iz izmjene teritorijalnih granica
Općine Vrsar, koja je uslijedila po donošenju Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH
(NN, br. 86/06).

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PPUO VRSAR
Članak 3.
Izmjenama i dopunama PPUO Vrsar obuhvaćen je cjelokupan sadašnji teritorij Općine
Vrsar, sukladno važećem Zakonu o područjima županija, gradova i općina u RH, navedenom u članku
2. ove Odluke.
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Područje se sastoji od katastarskih općina Vrsar, Lim i Gradina u cijelosti, a obuhvaća
slijedeća naselja u njihovim statističkim granicama: Vrsar, Flengi, Gradina, Marasi, Kloštar, Kontešići,
Begi, Bralići i Delići.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PPUO VRSAR
Članak 4.
Trenutno su na području Općine Vrsar na snazi dva zasebno izrađena prostorno planska
dokumenta, odnosno prostorna plana uređenja općine, od kojih se svaki primjenjuje u dijelu u kojem
se odnosi na Općinu Vrsar:
- Za dio sadašnjeg područja Općine Vrsar (K.O. Vrsar u cijelosti) u teritorijalnim granicama
koje su važile do donošenja Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH ("Narodne novine",
br. 86/06) - Prostorni plan uređenja Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", br. 15/06) kojeg
je izradio Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i
pejzažnu arhitekturu;
- Za dio sadašnjeg područja Općine Vrsar (K.O. Lim i K.O. Gradina u cijelosti), koji je
teritorij ušao u sastav Općine po usvajanju navedenog Zakona o područjima županija, gradova i općina
u RH - Prostorni plan uređenja Općine Sv. Lovreč i istočnog dijela Općine Vrsar (“Službene novine
Općine Vrsar”, br. 4/07), kojeg je izradila tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba.
Gotovo čitava površina građevinskih područja u K.O. Vrsar nalazi se u neposrednoj blizini
obalnog pojasa, pa se razvoj toga područje odvijao puno brže nego na ostalom teritoriju, odnosno u
unutrašnjem dijelu općine (K.O. Lim i K.O. Gradina), što je vidljivo pogotovo u infrastrukturnoj
opremljenosti. S druge strane, blizina mora znači puno oštrije zakonske kriterije vezane uz obvezu
izrade i donošenja prostorno planskih dokumenata za sva građevinska područja unutar ZOP-a.
Na području K.O. Vrsar, sukladno odredbama važećeg PPUO Vrsar ("Službeni glasnik Grada
Poreča", br. 15/06) određena je obveza izrade četiri urbanistička plana uređenja, od kojih su tri u izradi.
Na snazi je i više detaljnih planova uređenja, svi unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Vrsar,
čija je izrada također u tijeku.
Na području K.O. Gradina i K.O. Lim, sukladno odredbama PPUO Sv. Lovreč i istočnog
dijela Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar”, br. 4/07), određena je obveza izrade UPU
Kloštar i Sv. Mihovil, UPU golf igrališta kod Kontije, te manjih dijelova građevinskih područja unutar
obalnog pojasa (Limski kanal). Na snazi je jedan detaljni plan – turističkog punkta Bekvari kod
Kloštra.
Za navesti je da je u postupku donošenja i Prostorni plan područja posebnih obilježja Limski
kanal i Limska draga, kojeg izrađuje Zavod za prostorno uređenja Istarske županije, a koji na području
Općine Vrsar obuhvaća širok kopneni pojas u južnom dijelu Općine Vrsar, uz područje Limskoga
kanala, kao i njegov akvatorij, odnosno podmorje.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PPUO VRSAR
Članak 5.
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Cilj izrade Izmjena i dopuna PPUO Vrsar je prvenstveno objedinjavanje dva zasebno izrađena
elaborata koja su trenutno na snazi kao prostorni planovi uređenja općine Vrsar, a navedeni su u članku
4. ove Odluke.
Izmjenama i dopunama PPUO Vrsar, u skladu sa planovima šireg područja, preispitat će se i
razmotriti dosadašnja rješenja iz oba elaborata, te će se ovisno o dobivenim zahtjevima tijela, kao i
analizi mogućnosti prostora za pojedina područja po potrebi predložiti rješenja kvalitetnija, odnosno
adekvatnija od dosadašnjih.
Kroz postupak izrade Izmjena i dopuna PPUO Vrsar analizirat će se i sadašnjim planovima
utvrđene obveze izrade planova užih područja, vezano na stvarnu uređenost i izgrađenost prostora, sve
sukladno odredbama Zakona o PUiG.
Kako je Zakon o PUiG stupio na snagu nakon donošenja oba navedena važeća prostorno
planska dokumenta, kroz Izmjenu i dopunu PPUO Vrsar provest će se i usklađenje sa zakonskim
odredbama vezane na sadržaj plana, dok će se odredbe za provođenje uskladiti u smislu korištene
terminologije i jednoznačnog definiranja pojedinih pojmova bitnih kod utvrđivanja uvjeta uređenja
prostora.
Prema članku 73. Zakona o PUiG, Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine
određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi
razvitak na području velikog grada, grada ili općine.
Vezano na sve izneseno, proizlazi da je Izmjenu i dopunu PPUO Vrsar potrebno izvršiti, te
kroz analizu i usporedbu pojedinačnih podataka iz oba trenutno važeća plana, Uvažavajući i smjernice
iz usvojene Strategije razvoja Općine Vrsar, dobiti kvalitetniji dokument prostornog uređenja, koji daje
objedinjene prikaze i planska rješenja sa ciljem potpunijeg i cjelovitijeg sagledavanja specifičnosti i
karakteristika prostora, kao i jednakomjernog razvoja Općine.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
Članak 6.
Osim smjernica iz prostornih planova šireg područja, navedenih u članku 5., u preliminarnoj
fazi izrade prikupit će se i koristiti dokumentacija, zahtjevi i podaci tijela i osoba određenih posebnim
propisima, koji će biti od utjecaja na daljnju izradu Izmjena i dopuna PPUO Vrsar.
U izradi će se koristiti svi raspoloživi službeni podaci, te će se po potrebi izraditi i druge
stručne podloge vezane za pojedina specifična područja.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 7.
Stručno rješenje Izmjena i dopuna PPUO Vrsar pribavit će se od jednog stručnog izrađivača, na
način propisan posebnim zakonom.
VRSTA
I
NAČIN
PRIBAVLJANJA
KATASTARSKIH
ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

PLANOVA

I
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Članak 8.
Izmjene i dopune PPUO Vrsar izradit će se na odgovarajućoj geodetskoj podlozi sa visinskim
prikazom (slojnica i kota), s uklopljenim važećim katastarskim planom u mjerilu 1:25000, odnosno
1:5000, sukladno važećim posebnim propisima.
Podloga će biti izrađena u digitalnom vektorskom geokodiranom obliku, a pri izradi iste
koristit će se raspoloživi podaci nove katastarske izmjere (za K.O. Vrsar) i digitalni ortofoto plan.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU
ZAHTJEVE (PODATKE, SMJERNICE I PROPISANE DOKUMENTE) ZA IZRADU
PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA
KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA
Članak 9.
Temeljem članka 79. Zakona o PUiG, Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUO Vrsar dostavit
će se tijelima i osobama navedenim u ovome članku, sa pozivom da u roku određenom u članku 10.
Odluke dostave zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu plana.
U zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju
odrediti važeće propise i njihove odredbe, te druge stručne i ostale dokumente na kojima temelje svoje
zahtjeve u obuhvatu predmetnog plana.
a) Tijela i osobe određene posebnim propisima

b) Drugi sudionici

- Ministarstvo kulture,
Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel Pula,
Ul. grada Graza 2, Pula,

- Javna ustanova
Zavod za prostorno uređenje IŽ,
Sv. Teodora 2, Pula,

- Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu prirode,
Ulica grada Vukovara 78/III, Zagreb,
- Hrvatske vode,
VGO za vodno područje
primorsko - istarskih slivova,
Đure Šporera 3, Rijeka,
- Lučka kapetanija Pula
Riva 18, Pula,
- MUP - Policijska uprava Istarska,
Odjel za zaštitu od požara i civilnu zaštitu,
Pula,

- Upravni odjel za promet, pomorstvo i veze
Dršćevka 1, Pazin,
- Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,
Flanatička 29, Pula:
1. Odsjek za promet, pomorstvo i veze
M. B. Rašana 2/IV, Pazin,
2. Odsjek za zaštitu okoliša
Flanatička 29, Pula,
3. Odsjek za gospodarstvo
Flanatička 29, Pula,
- HT TKC Pazin
Narodnog doma 2, Pazin,

- Hrvatske šume,
Šumarija Poreč, Poreč,

- Upravni odjel za prostorno uređenje
i gradnju Istarske županije,
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Poreč
O. M. Tita 4, Poreč,

- Ministarstvo obrane RH,

- Državna geodetska uprava,
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Uprava za materijalne resurse,
Služba za nekretnine, graditeljstvo
i zaštitu okoliša,
Ul. kralja Zvonimira 4, Zagreb.
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Područni ured Pazin/Pula
- Hrvatska agencija za poštu i
elektroničke komunikacije,
Jurišićeva 13, Zagreb
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Ispostava Poreč, Poreč,
- Ured državne uprave u Istarskoj županiji,
Služba za gospodarstvo
O.M. Tita 4, Poreč,
- HEP DP Elektroistra
M. Vlašića 2, Poreč,
- Istarski vodovod Buzet
PJ Poreč, Poreč,
- Usluga Poreč d.o.o.
Mlinska 1, Poreč,
- Hrvatske ceste
Partizanski put 194, Pula,
- Županijska uprava za ceste IŽ,
M. B. Rašana 2/4, Pazin,
- Ministarstvo mora, prometa i veza
Uprava zračnog prometa,
- Ministarstvo turizma
Prisavlje 14, Zagreb,
- Upravni odjel za turizam
Pionirska 1, Poreč,
- Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo,
lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu,
O. M. Tita 4, Poreč,
- Javna ustanova Natura Histrica
Obala Alda Rismonda 2, Rovinj,
- Plinacro d.o.o.
Savska cesta 88a, Zagreb,
- Montraker d.o.o. Vrsar,
- Turistička zajednica Vrsar,
- Maistra d.d. Rovinj,
- RIVIERA POREČ d.d.,
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Ako se u tijeku izrade Izmjena i dopuna PPUO Vrsar za to ukaže potreba, bit će pozvani i
dodatni sudionici.
Sukladno članku 78. Zakona o PUiG ("Narodne novine", br. 76/07, 38/09), Nositelj izrade će o
izradi Izmjena i dopuna PPUO Vrsar obavijestiti javnost objavom ove Odluke u svome službenom
glasilu, te na web stranici Općine Vrsar.

ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO VRSAR ODNOSNO NJEGOVIH
POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA
PPUO VRSAR TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISOM
Članak 10.
1. Polazišta - Utvrđivanje obveza iz prostornih planova šireg područja te podataka,
planskih smjernica i obveza temeljem posebnih propisa (sukladno zahtjevima za
izradu Izmjena i dopuna PPUO Vrsar), ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja,
posebnosti područja u obuhvatu PPUO, ciljeva Izmjena i dopuna PPUO, te analiza
očitovanja drugih sudionika – u suradnji Nositelja i stručnog Izrađivača, a što će stručni
Izrađivač uobličiti i predstaviti u formi preliminarne koncepcije Izmjene i dopune
PPUO. Rok je 20 kalendarskih dana od dana dostave od strane Nositelja stručnom
Izrađivaču zahtjeva za izradu Izmjene i dopune PPUO tijela i osoba određenih posebnim
propisima te drugih sudionika određenih ovom Odlukom, te ostalih podloga i podataka
nužnih za ovu fazu izrade.
2. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Vrsar za prethodnu raspravu – izradit će
stručni Izrađivač u roku od 20 kalendarskih dana od pisanog očitovanja Nositelja izrade
o preliminarnoj koncepciji PPUO.
3. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Vrsar za javnu raspravu – izradit će stručni
Izrađivač u roku 30 kalendarskih dana od dana dostave od strane Naručitelja Izvješća o
provedenoj prethodnoj raspravi.
4. Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Vrsar za javnu raspravu – izradit će stručni Izrađivač
u roku 20 kalendarskih dana od dana dostave od strane Naručitelja zaključka Općinskog
načelnika o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna PPUO za javnu raspravu.
5. Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Vrsar – u suradnji Nositelja i
stručnog Izrađivača u roku 20 kalendarskih dana od dana dostave zaključka o
prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u vidu Izvješća o
provedenoj javnoj raspravi.
6. Konačni prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Vrsar – izradit će stručni Izrađivač u roku 20
kalendarskih dana od dostave zaključka Općinskog načelnika o utvrđivanju konačnog
prijedloga PPUO.
7. Izmjene i dopune PPUO Vrsar – izradit će stručni Izrađivač u vidu uvezanog i ovjerenog
elaborata sukladno propisima u roku 15 kalendarskih dana od dostave Odluke o
donošenju Izmjene i dopune PPUO Vrsar na Općinskom vijeću.
Ukupno vrijeme izrade Izmjene i dopune PPUO Vrsar po navedenim fazama iznosi 145 dana.
U navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme verifikacije pojedinih faza od strane Općine Vrsar,
vrijeme trajanja jedne ili više prethodnih rasprava te dovršenjem i dostavom Izrađivaču ostalih stručnih
podloga navedenih u ovoj Odluci, javne rasprave, te vrijeme potrebno za izradu Izvješća o javnim
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raspravama i vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih suglasnosti, mišljenja i očitovanja, na koje će se
odnositi zakonski rokovi i rokovi utvrđeni Ugovorom o izradi Izmjena i dopuna PPUO.
Rok za pripremu zahtjeva za izradu Izmjene i dopune PPUO Vrsar tijela i osoba određenih
posebnim propisima iznosit će 30 dana. Ako u navedenom roku tijela i osobe navedene u članku 9. ove
Odluke ne dostave svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente), smatrat će se da
ih nemaju.

I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE
ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I
DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PPUO VRSAR
Članak 11.
Do donošenja Izmjena i dopuna PPUO Vrsar, prilikom izdavanja akata kojima se odobravaju
zahvati u prostoru, primjenjivat će se odredbe Prostornog plana uređenja Općine Vrsar ("Službeni
glassi Grada Poreča", br 15/06), odnosno Prostornog plana uređenja Općine Sv. Lovreč i istočnog
dijela Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar”, br. 4/07), svaki u dijelu na koji se odnosi.
Zabrana izdavanja akata primjenjivat će se samo u slučajevima određenim Zakonom o PUiG.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENE I DOPUNE PPUO VRSAR
Članak 12.
Sredstva za izradu Izmjene i dopune PPUO Vrsar, kao i potrebnih stručnih podloga osigurat će
se u općinskom proračunu Općine Vrsar.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Proceduru izrade provest će Jedinstveni upravni odjel kao Nositelj izrade, u skladu sa
odredbama Zakona o PUiG, a Odluku o donošenju navedenog planskog dokumenta donijet će
Općinsko vijeće.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Vrsar".
KLASA: 350-02/10-01/1
URBROJ: 2167/04-02-10-2
Vrsar, 23. ožujka 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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6.
Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 6/2009), Općinsko
vijeće Općine Vrsar, na svojoj sjednici održanoj 23. ožujka 2010. godine u Vrsaru, donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Konstatira se da je Općinski načelnik Franko Štifanić podnio svoje Polugodišnje izvješće o radu
za razdoblje srpanj – prosinac 2009. godine u roku propisanom člankom 59. Statuta Općine
Vrsar.
2. S obzirom na spriječenost Općinskog načelnika u sudjelovanju na sjednici Općinskog vijeća od
23. ožujka 2010. godine, rasprava i odlučivanje o prihvaćanju akta iz prethodnog članka ovog
Zaključka odgađaju se za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća.

KLASA: 022-06/10-01/3
URBROJ: 2167/02-02-10-2
Vrsar, 23.03.2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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7.
Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 6/09) i
članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 8/09),
Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 23. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izboru članova
Odbora za društvene djelatnosti

Članak 1.
Odbor za društvene djelatnosti ima pet članova.
U Odbor za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Vrsar na razdoblje do isteka
mandata sadašnjeg saziva Općinskog vijeća izabiru se:
1. Popović Serđo - predsjednik
2. Turković Vesna
3. Mujaković Esad
4. Radetić Ivan
Članak 2.
Peti član će se imenovati na slijedećoj sjednici Vijeća.
Do slijedeće sjednice Komisije za izbor i imenovanja mogu se davati prijedlozi za imenovanje
petog člana u ovaj odbor.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenim novinama Općine
Vrsar".

KLASA: 021-05/09-01/14
URBROJ: 2167/02-02-10-05
Vrsar, 23. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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8.
Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 6/09) i
članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 8/09),
Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 23. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izboru članova
Odbora za gospodarstvo

Članak 1.
Odbor za gospodarstvo ima sedam članova.
U Odbor za gospodarstvo Općinskog vijeća Općine Vrsar na razdoblje do isteka mandata
sadašnjeg saziva Općinskog vijeća izabiru se:
1. Juričević Boris
2. Kalćić Zoran
3. Milanović Andrea Marino
4. Vukoja Mirko
Članak 2.
Peti, šesti, sedmi član i predsjednik odbora će se imenovati na slijedećoj sjednici Vijeća.
Do slijedeće sjednice Komisije za izbor i imenovanja mogu se davati prijedlozi za imenovanje
preostalih članova i predsjednika u ovaj odbor.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenim novinama Općine
Vrsar".

KLASA: 021-05/09-01/12
URBROJ: 2167/02-02-10-05
Vrsar, 23. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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9.
Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 6/09) i
članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 8/09),
Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 23. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izboru članova
Odbora za međunarodnu
i međuopćinsku suradnju

Članak 1.
Odbor za međunarodnu i međuopćinsku suradnju ima pet članova.
U Odbor za međunarodnu i međuopćinsku suradnju Općinskog vijeća Općine Vrsar na
razdoblje do isteka mandata sadašnjeg saziva Općinskog vijeća izabiru se:
1. Deak Marina - predsjednica
2. Liović Ivana
3. Fratucanov Martina
4. Šćulac Oliver
5. Brečević Davor
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenim novinama Općine
Vrsar".

KLASA: 021-05/09-01/16
URBROJ: 2167/02-02-10-05
Vrsar, 23. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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10.
Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 6/09) i
članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 8/09),
Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 23. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izboru članova
Odbora za proračun i financije

Članak 1.
Odbor za proračun i financije ima pet članova.
U Odbor za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Vrsar na razdoblje do isteka mandata
sadašnjeg saziva Općinskog vijeća izabiru se:
1. Vugrinec Slobodan - kao predsjednik
2. Klaić Roberta
3. Radin Trifunović Nataša
4. Šverko Boris
Članak 2.
Peti član će se imenovati na slijedećoj sjednici Vijeća.
Do slijedeće sjednice Komisije za izbor i imenovanja mogu se davati prijedlozi za imenovanje
petog člana u ovaj odbor.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenim novinama Općine
Vrsar".

KLASA: 021-05/09-01/13
URBROJ: 2167/02-02-10-05
Vrsar, 23. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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11.
Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 6/09) i
članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 8/09),
Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 23. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izboru članova
Odbora za prostorno uređenje
i komunalni sustav

Članak 1.
Odbor za prostorno uređenje i komunalni sustav ima pet članova.
U Odbor za prostorno uređenje i komunalni sustav Općinskog vijeća Općine Vrsar na razdoblje
do isteka mandata sadašnjeg saziva Općinskog vijeća izabiru se:
1. Gerometta Armido - kao predsjednik
2. Šverko Paulo
3. Vasić Marijan
4. Manojlović David
Članak 2.
Peti član će se imenovati na slijedećoj sjednici Vijeća.
Do slijedeće sjednice Komisije za izbor i imenovanja mogu se davati prijedlozi za imenovanje
petog člana u ovaj odbor.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenim novinama Općine
Vrsar".

KLASA: 021-05/09-01/15
URBROJ: 2167/02-02-10-05
Vrsar, 23. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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12.
Na temelju 41. Statuta Općine Vrsar ("Službeni novine Općine Vrsar", broj 6/09) i članka 7.
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 4/2008),
Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj 23. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izboru člana Savjeta mladih Općine Vrsar

Članak 1.
U Savjet mladih Općine Vrsar imenuje se Benussi Giovanni iz Vrsara.
Članak 2.
Mandat članova Savjeta traje do isteka mandata članova Savjeta izabranih odlukom od
24.03.2009.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Općine Vrsar”, a
primjenjuje se od 23. ožujka 2010. godine.

KLASA: 021-05/07-01/8
URBROJ: 2167/02-02-09-24
Vrsar, 23.03.2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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II. Općinski Načelnik
1.
Na temelju članka 4. Odluke o davanju na korištenje javnih površina na području općine Vrsar
("Službene novine Općine Vrsar" broj 01/10), te članka 58. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik"
broj 06/09) Općinski načelnik Općine Vrsar dana 23. ožujka 2010. godine donosi
P R A V I L N I K
o korištenju javnih površina za postavljanje terasa, kioska, štandova,
zabavnih-sportskih i sličnih radnji, pokretnih ili montažnih objekata i ostaloga

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji, postupak za dodjelu, visina poreza, način i rokovi
plaćanja poreza na korištenje javnih površina dodijeljenih na korištenje za postavljanje terasa, kioska,
štandova, zabavnih-sportskih i sličnih radnji, pokretnih ili montažnih objekata i ostaloga.
Članak 2.
Izgled, oblik, lokacija, namjena, način korištenja terasa, kioska, štandova, zabavnih-sportskih i
sličnih radnji, pokretnih ili montažnih objekata i ostaloga moraju biti sukladni uvjetima navedenim u
Odluci o davanju na korištenje javnih površina na području općine Vrsar (u daljnjem tekstu Odluka),
odnosno može ih uvjetovati Općinski načelnik Općine Vrsar.
Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar obavlja sve poslove u svezi s dodjelom javne površine
za postavljanje terasa, kioska, štandova, zabavnih-sportskih i sličnih radnji, pokretnih ili montažnih
objekata i ostaloga, te donosi Odobrenje o dodjeli iste na korištenje na određeni vremenski period.
Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel svaku lokaciju koju dodjeljuje na korištenje za postavljanje terasa,
kioska, štandova, zabavnih-sportskih i sličnih radnji, pokretnih ili montažnih objekata i ostaloga,
označava vidljivom oznakom na tlu.
Javna površina za postavljanja štanda utvrđuje se u površini do maksimalno 10 m2, ovisno o
njenoj lokaciji. U Vrsaru, na području "Salina" počinje od pješačke staze u širini od 2,00, pa u dubinu
do 5,00 m i postavlja se na način da štand od pješačke staze bude udaljen najviše 1,5 m, te se prostor
ispred štanda može koristiti za postavljanje stalaka za izlaganje prodajne robe.
Razmak između štandova je 2 m.
Članak 5.
Odluku o početku postupka oglašavanja, kao i odluku o dodjeli javnih površina za postavljanje
kioska, štandova, zabavnih-sportskih i sličnih radnji i pokretnih ili montažnih objekata donosi Komisija
za dodjelu javnih površina za postavljanje terasa, kioska, štandova, zabavnih-sportskih i sličnih radnji,
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pokretnih ili montažnih objekata i ostaloga (u daljnjem tekstu Komisija), koju imenuje Općinski
načelnik Općine Vrsar na rok od dvije godine.
Javne površine radi formiranja terasa u sklopu ugostiteljskih, trgovačkih ili drugih objekata
dodjeljuje Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar uz prethodno mišljenje Komisije o prijedlogu njenog
uređenja.
Članak 6.
Komisija ima pet članova.
Komisija radi u sjednicama.
Sjednicu Komisije saziva predsjednik ili zamjenik predsjednika.
Sjednice Komisije se mogu održati ako im prisustvuje većina članova.
Komisija odlučuje većinom glasova svih članova.
Odluku potpisuje predsjednik ili zamjenik.
O radu Komisije vodi se zapisnik kojeg potpisuju predsjednik ili zamjenik komisije i zapisničar.
Članak 7.
Dosadašnji korisnici javnih površina koje se daju na korištenje u narednom periodu za
postavljanje kioska, te pokretnih ili montažnih objekata imaju pravo prvenstva po najvišem ponuđenom
porezu na korištenje javne površine ponuđenom na novom oglašavanju za prikupljanje ponuda, u
slučaju da su do sada uredno ispunjavali sve obveze iz Rješenja i Odobrenja izdanih za njeno korištenje
i da prema Općini nemaju dugovanja po bilo kojoj osnovi.
Novim korisnicima javnih površina, za postavljanje kioska, te pokretnih ili montažnih objekata,
koji će u potpunosti izvršavati obveze iz Odobrenja i Rješenja izdanih za njeno korištenje u buduće će
Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar, ponuditi produženje korištenja te ili jednakovrijedne javne
površine bez natječaja po visini poreza na korištenje javne površine kojeg određuje Općinski načelnik
Općine Vrsar.
Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka se ne primjenjuje ako se radi o javnim površinama koje se
daju na korištenje za postavljanje pokretnih ili montažnih objekata za vrijeme trajanja ribarskih fešti.
Članak 8.
Na odluke Komisije nezadovoljna stranka ima pravo prigovora, prema odredbama Odluke.
Prigovor se podnosi u roku od 8 dana.
O prigovoru odlučuje Općinski načelnik Općine Vrsar.
Odluka Općinskog načelnika Općine Vrsar je konačna.
Članak 9.
Javna površina za postavljanje kioska, štandova (osim za poljoprivredne proizvođače s područja
općine Vrsar, gdje se vrši izravna pogodba uz uvjete sukladno članku 18. i 20. Odluke), zabavnihsportskih i sličnih radnji, te pokretnih ili montažnih objekata dodjeljuje se putem oglašavanja na
oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Vrsar, a može se objaviti i u dnevnom tisku.
Oglašavanjem se pozivaju zainteresirani građani da iskažu svoj interes za pojedinu lokaciju.
Javne površine radi formiranja terasa u sklopu ugostiteljskih, trgovačkih ili drugih objekata
dodjeljuju se neposrednom pogodbom s nositeljem djelatnosti u istima.
Članak 10.
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Objavljeni oglas sadrži:
1. pobližu oznaku lokacije javne površine za postavljanje kioska, štanda, zabavne-sportske i slične
radnje, pokretnog ili montažnog objekta,
2. namjenu za koju se može određena javna površina (lokacija) koristiti,
3. vrijeme na koje se javna površina (lokacija) dodjeljuje,
4. početnu cijenu i visinu jamčevine, te
5. druge uvjete koje odredi Općinski načelnik Općine Vrsar ili Komisija u skladu s Odlukom i ovim
Pravilnikom.
Članak 11.
Ponuda na oglas mora sadržavati:
1. osnovne podatke o ponuđaču (ime i prezime/ime obrta ili tvrtke, matični broj, osobni
identifikacijski broj, adresa stanovanje/adresa obrta ili tvrtke, žiro račun i broj kontakt telefona),
2. precizno navedenu lokaciju za koju se ponuđač natječe navodeći broj lokacije,
3. robu/uslugu koju ponuđač želi prodavati/pružati),
4. cijenu koju ponuđač nudi za određenu lokaciju,
5. dokaz o uplati jamčevine,
6. obrtnicu, izvod iz registra trgovačkog suda za pravne osobe ili neki drugi dokaz o mogućnosti
obavljanja djelatnosti na lokaciji za koju se natječe,
7. izjavu o nepostojanju duga, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Vrsar,
8. izjavu o suglasnosti za uklanjanje vlastitih stvari bez prethodnog upozorenja, (robe za prodaju,
štandove, kioske, zabavne-sportske ili slične radnje, odnosno pokretne ili montažne objekte) od
strane komunalnog redarstva Općine Vrsar, na svoj trošak, u slučaju nepridržavanja općinskih
propisa uopće ili izdanog Odobrenja,
9. za pokretne ili montažne objekte, zabavne-sportske ili slične radnje i kioske sliku ili skicu objekta
sa jasno naznačenim dimenzijama i plan-skicu uređenja javne površine, koja se daje na
korištenje, s naznačenim dimenzijama oko pokretnog ili montažnog objekta.
Članak 12.
Rok za podnošenje ponude je najmanje 8 dana od dana objave oglasa, a određuje ga Jedinstveni
upravni odjel prilikom objavljivanja Oglasa ovisno o potrebi.
Otvaranje ponuda je javno.
Komisija o prispjelim ponudama odlučuje u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje
ponuda.
Nepotpune, nepravovremene, kao i ponude ponuđača koji nisu podmirili svoje obveze, prema
Općini Vrsar po bilo kojoj osnovi se odbacuju.
Članak 13.
Komisija između potpunih i pravovremenih ponuda bira najpovoljnijeg ponuđača temeljem
slijedećih kriterija:
- prijavljen obrt, sjedište tvrtke, odnosno prebivalište za fizičke osobe na području Općine Vrsar, s
posebnim naglaskom ukoliko vlasnici obrta ili tvrtke imaju prebivalište na području Općine Vrsar
- okolnosti da je ponuđač raniji korisnik javne površine, te da u svom poslovanju nije kršio
odredbe Odluke i drugih pozitivnih propisa,
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- interesa Općine Vrsar za određenim poslovnim sadržajima (npr. noviteti u ponudi i sl.)
- na osnovu priložene slike odnosno skice pokretnog ili montažnog objekta, zabavne radnje i
kioska, te priloženog plana - skice uređenja javne površine, koja se daje na korištenje, oko
pokretnog ili montažnog objekta,
- visine ponuđenog poreza na korištenje javne površine.
Članak 14.
Odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača Komisija objavljuje u roku od 15 dana, od dana isteka
roka za podnašanje ponuda.
Članak 15.
Pravna ili fizička osoba kojoj se lokacija dodijeli, dužna je pridržavati se Odluke.
Članak 16.
Najpovoljnijem ponuđaču će Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar izdati Odobrenje za
korištenje javne površine za postavljanje kioska, štanda, zabavne-sportske i slične radnje, pokretnog ili
montažnog objekta u roku od osam dana od dana objave rezultata natječaja na oglasnoj ploči Općine
Vrsar, u slučaju da je ispunio sve obveze iz natječaja.
Najpovoljniji ponuđač dužan je najdalje do 01. lipnja tekuće godine, odnosno za natječaje koji
završavaju nakon 15. svibnja u roku 15 dana od dana primitka odobrenja, postaviti kiosk, štand,
zabavnu-sportsku i sličnu radnju, pokretni ili montažni objekt na dodijeljenu lokaciju i započeti s
radom. Iznimno i nakon toga roka uz suglasnost Općinskog načelnika Općine Vrsar.
Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne postupi po stavku 2. ovog članka gubi pravo korištenja javne
površine. Komunalni redari Općine Vrsar sastavit će Zapisnik na licu mjesta, odnosno Jedinstveni
upravni odjel Općine Vrsar će, na osnovi navedenog Zapisnika donijet Odluku o oduzimanju odobrenja
za korištenje javne površine, slijedom čega Komisija može uz prethodnu pismenu obavijest, donijeti
odluku o dodjeli iste javne površine drugoj zainteresiranoj pravnoj ili fizičkoj osobi.
U navedenom slučaju iz 3. stavka ovog članka, već uplaćeni iznos poreza za korištenje
navedene javne površine se ne vrača.
Članak 17.
Osim razloga iz članka 16. ovog Pravilnika, odobrenje za korištenje će prestati važiti ili će se
izdano oduzeti:
- istekom vremena za koje je odobrenje izdano, te
- u slučaju korištenja javne površine suprotno navedenom u Odobrenju
Članak 18.
Ovaj Pravilnik će se na odgovarajući način primjenjivati i u postupku dodjele javnih površina za
postavljanje prenosivih stalaka, te za ostale namjene iz Odluke o davanju na korištenje javnih površina
Općine Vrsar.
Članak 19.
I. KIOSCI
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Početna visina poreza na korištenje javne površine za postavljanje kioska u Vrsaru, nasuprot
OMV-ove benzinske crpke na moru, na slobodnoj površini kod bivšeg zabavnog centra, te na prostoru
u blizini luke za javni promet (kod stuba koje vode prema "Pineti") utvrđuje se u visini od 15.000,00 kn
godišnje. Početna visina poreza na korištenje javne površine za postavljanje kioska u marini u Vrsaru i
na parkiralištu ispred "Istarskog vodovoda" utvrđuje se u visini od 8.000,00 kn godišnje, te početna
visina poreza na korištenje javne površine za postavljanje kioska u ulici "Brostolade" i na području
gradske plaže (uključujući zonu "Montraker") iznosi 4.000,00 kuna.
Za kioske električna energija nije osigurana, a ukoliko je moguće korištenje el. energije s
općinskih brojila, način plaćanja potrošene električne energije će se posebno regulirati Odobrenjem uz
internu kontrolu potrošnje.
II. POKRETNI ILI MONTAŽNI OBJEKTI
Početna visina poreza na korištenje javne površine za postavljanje pokretnih ili montažnih
objekata za vrijeme održavanja ribarskih fešti u Vrsaru (u organizaciji TZO Vrsar; maksimalno 7 fešti)
utvrđuje se u visini od 10.000,00 kuna za sezonu. Za sve ostale lokacije 50.000,00 kuna godišnje.
Za pokretne ili montažne objekte električna energija i voda nisu osigurani, a ukoliko je moguće
njihovo korištenje s općinskih brojila, način plaćanja potrošene električne energije i/ili vode će se
posebno regulirati Odobrenjem uz internu kontrolu potrošnje.
III. ZABAVNE-SPORTSKE RADNJE I SLIČNE RADNJE
Početna visina poreza na korištenje javnih površina za postavljanje zabavnih-sportskih radnji
određuje se prema namjeni i vremenu trajanja korištenja, a prikazana je u tablici:

-

-

-

-

-

ZABAVNO-SPORTSKE I SLIČNE
RADNJE
(NAMJENA)
razni trampolini, baterijski motori i
autići i sl. na području "Salina" u
Vrsaru
razni gumeni gradovi, gumeni
tobogani, topovi mekih loptica i sl. na
području "Salina" u Vrsaru
razni trampolini, gumeni gradovi,
gumeni tobogani, topovi mekih loptica,
baterijski motori i autići i sl. na
području gradske plaže u Vrsaru
cestovni Go-cart autići na baterijski
pogon - na "velikom" parkiralištu
van-cestovni
Go-cart
autići
na
baterijski ili benzinski pogon - na
"Crljenki"
električni simulator

VREMENSKO RAZDOBLJE
SEZONA
OSTALI
DNEVNO
( 5.,6.,7.,8. i 9. mj.)
MJESECI
(mjesečno)

30.000,00 kuna

3.000,00 kuna

-

20.000,00 kuna

2.000,00 kuna

-

10.000,00 kuna

1.000,00 kuna

-

30.000,00 kuna

3.000,00 kuna

-

20.000,00 kuna

2.000,00 kuna

-

15.000,00 kuna

1.000,00 kuna

-
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- iznajmljivanje
sandolina,
kanua,
pedalina, brodica, jedrilica, daski za
opreme,
jedrenje,
ronilačke
suncobrana, ležaljki, stolnog tenisa i
slično
- masaže uz korištenje stola za masažu ili
sl.
- masaže uz korištenje stolca za masažu
- ostale namjene - cirkusi, auto show i sl.
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15.000,00 kuna

1.000,00 kuna

-

3.000,00 kuna

500,00 kuna

-

2.500,00 kuna
-

500,00 kuna
-

4.000,00 kuna

Za zabavno-sportsku radnju "simulator", zabavnu-sportsku radnju na "velikom" parkiralištu, na
"Crljenki", u zoni "Montraker", razne cirkuse, auto show i sl. električna energija nije osigurana, a
ukoliko je moguće korištenje el. energije s općinskih brojila, način plaćanja potrošene električne
energije će se posebno regulirati Odobrenjem uz internu kontrolu potrošnje.
IV. ŠTANDOVI
Početna visina poreza na korištenje javne površine za postavljanje štandova razlikuje se prema
namjeni, lokaciji i vremenu trajanja korištenja, a iznosi:
VRSAR - SALINE:

NAMJENA ŠTANDA
-

-

-

prodaja bižuterije, ukrasnih marama i sl.
izrada portreta i prodaja slika
body paiting
izrada imena od žice
prodaja i štampanje majica
prodaja mirisnih ulja
prodaja predmeta od stakla, keramike, ukrasne
marame i sl.
istarski suveniri (istarske kućice, kažuni,
amfore, slike s motivima izričito Istre i slični
suveniri)
hrvatski izvorni suveniri (suveniri od kamena,
stakla, keramike, tkanine i ostali, koji
simboliziraju Hrvatsku povijesnu baštinu)
prodaja kuhanih-pečenih plodina, am. sladoled,
krofnica, palačinki i sl.
prodaja zdrave hrane
prodaja gumenih bombona i sl.
prodaja igračaka i marioneta
suveniri u obliku slova - izrađeni od drveta
prodaja voća i povrća
iznajmljivanje skutera, bicikli i sl.
trgovačke radnje (pribor za plažu, majice i sl.)
prodaja sladoleda

VREMENSKO RAZDOBLJE
SEZONA
OSTALI MJESECI
(5.,6.,7.,8. i 9. mj.)
(mjesečno)
30.000,00 kuna
3.000,00 kuna
6.000,00 kuna
800,00 kuna
10.000,00 kuna
1.000,00 kuna
4.500,00 kuna
600,00 kuna
10.000,00 kuna
1.000,00 kuna
4.500,00 kuna
600,00 kuna
10.000,00 kuna
1.000,00 kuna
4.000,00 kuna

450,00 kuna

8.000,00 kuna

800,00 kuna

10.000,00 kuna

1.000,00 kuna

8.000,00 kuna
8.000,00 kuna
8.000,00 kuna
8.000,00 kuna
10.000,00 kuna
12.000,00 kuna
30.000,00 kuna
10.000,00 kuna

800,00 kuna
800,00 kuna
800,00 kuna
800,00 kuna
1.000,00 kuna
1.000,00 kuna
3.000,00 kuna
1.000,00 kuna
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prodaja školjki i suvenira izrađenih od školjaka
prodaja kompjuterski obrađenih razglednica
prodaja ukrasa-suhog cvijeća
prodaja razglednica i knjiga

10.000,00 kuna
4.000,00 kuna
8.500,00 kuna
2.500,00 kuna

Strana: 43
1.000,00 kuna
500,00 kuna
800,00 kuna
300,00 kuna

VRSAR - ZONA "MONTRAKER":

NAMJENA ŠTANDA
- prodaja voća i povrća

VREMENSKO RAZDOBLJE
SEZONA
OSTALI MJESECI
(5.,6.,7.,8. i 9. mj.)
(mjesečno)
3.000,00 kuna
500,00 kuna

Za dnevnu prodaju svih proizvoda izvan sezone visina poreza na korištenje javne površine je na
svim lokacijama 150,00 kn.
Iznimno, dnevna prodaja razglednica i knjiga tokom cijele godine je 20 kuna
Visina naknade za korištenje električne energije u Vrsaru, tijekom turističke sezone iznosi
1.200,00 kuna za sve štandove i zabavne-sportske radnje osim poljoprivrednih proizvođača koji struju
ne plaćaju, te štanda za prodaju i štampanje majica, kojima naknada za korištenje električne energije za
sezonu iznosi 1.900,00 kuna. Naknada za korištenje el. energije plaća se jednokratno, najkasnije do
10.08. tekuće godine.
V. POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI S PODRUČJA OPĆINE VRSAR
Visina poreza na korištenje javne površine za poljoprivredne proizvođače s područja općine
Vrsar utvrđena je u iznosu 1.000,00 kuna za sezonu na prostoru ljetne tržnice i 500,00 kuna na
području gradske plaže, te 20,00 kuna za dnevnu prodaju na obje lokacije.
Članak 20.
Porez na korištenje javne površine plaća se temeljem Rješenja o razrezu poreza za korištenje
javne površine koje donosi Jedinstveni upravi odjel Općine Vrsar.
VI. TERASE
Članak 21.
Porez na korištenje javnih površina radi formiranja terasa u sklopu ugostiteljskih, trgovačkih ili
drugih objekata utvrđuje se po m2 dnevno kako slijedi:
1. ZONA - Dalmatinska (od broja 1 do skretanja za benzinsku crpku), Obala maršala Tita,
Primorska, Rovinjska, zone unutar kampova.
- za dnevno korištenje javne površine (u periodu od 01.10. - 31.03.)
- za sezonsko korištenje javne površine (01.04.-30.09.)
- za godišnje korištenje javne površine (01.01. -31.12)

4,80
768,60
876,00

kn/m2
kn/m2
kn/m2

3,60
614,40

kn/m2
kn/m2

2. ZONA - ostali dio naselja Vrsar
- za dnevno korištenje javne površine (u periodu od 01.10. - 31.03.)
- za sezonsko korištenje javne površine (01.04.-30.09.)
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- za godišnje korištenje javne površine (01.01. -31.12)
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656,40

kn/m2

1,80
307,20
328,20

kn/m2
kn/m2
kn/m2

3. ZONA - područje gradske plaže
- za dnevno korištenje javne površine (u periodu od 01.10. - 31.03.)
- za sezonsko korištenje javne površine (01.04.-30.09.)
- za godišnje korištenje javne površine (01.01. -31.12)

Porez na korištenje javnih površina za postavljanje skela, odlaganje građevinskog i ostalog
materijala utvrđuje se u visini 0,40 kn/m2 dnevno.
Porez na korištenje javne površine za postavljanje panoramskog teleskopa određuje se u visini
od 1.000,00 kuna za sezonu (od 01.svibnja do 30.rujna), dok se za ostale namjene utvrđuje u visini 4,80
kn/m2 dnevno.
Članak 22.
Porez za korištenje javne površine za postavljanje štandova i zabavnih-sportskih i sličnih radnji
tijekom turističke sezone (01.05.-30.09.), odnosno pokretnih ili montažnih objekata za vrijeme trajanja
ribarskih fešti u Vrsaru plaćaju fizičke i pravne osobe u dvije rate:
- 50% od ponuđene visine poreza za korištenje javne površine prilikom natječaja, prije izdavanja
Odobrenja, odnosno ako se javna površina daje na duži period od jedne godine, svaku slijedeću godinu
do 01.06.
- 50% od ponuđene visine poreza za korištenje javne površine do 20.07. tekuće godine
- 50% od početne visine poreza za korištenje određene javne površine uplaćuje se kao jamčevina kod
davanja ponude na natječaju, a ista se ubraja u prvu ratu.
Članak 23.
Godišnji (sezonski) porez na korištenje javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih ili
montažnih objekata, osim za vrijeme trajanja ribarskih fešti u Vrsaru, obveznici plaćaju na sljedeći
način:
- jamčevina u iznosu 50% od početne godišnje (sezonske) visine poreza na korištenje određene javne
površine
- iznos do 50% od ponuđene godišnje (sezonske) visine poreza na korištenje javne površine za kiosk,
odnosno pokretni ili montažni objekt plaća se prije uručenja Odobrenja,
- preostalih 50% od ponuđene godišnje (sezonske) visine poreza za sve namjene plaća se do 01.08.
tekuće godine,
- kiosci i pokretni ili montažni objekti naredne i idućih godina, za koju se dobije odobrenje, plaćanje
vrše na način da se 50% od ponuđene godišnje (sezonske) visine poreza plaća do 01.07., a
preostalih 50% do 01.08. tekuće godine.
Članak 24.
Porez na korištenje javne površine za formiranje terasa u sklopu ugostiteljskog, trgovačkog ili
drugog objekta plaćaju fizičke i pravne osobe u više rata, kako slijedi:
- za dnevno korištenje javnih površina plaćanje se vrši odjednom, u roku od 7 dana od dana dostave
Rješenja, za ukupan zbroj dana, nakon podnošenja zahtjeva, a prije izdavanja Odobrenja.
- za sezonsko korištenje javnih površina u 6 jednakih mjesečnih rata, od čega 1. ratu nakon
podnošenja zahtjeva, u roku od 7 dana od dana dostave Rješenja, a prije izdavanja Odobrenja, dok
ostale pet dospijevaju svakog petnaestog u mjesecu.
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za godišnje korištenje javne površine u 12 jednakih mjesečnih rata, od čega 1. ratu nakon
podnošenja zahtjeva, u roku od 7 dana od dana dostave Rješenja, a prije izdavanja odobrenja dok
ostale rate dospijevaju svakog petnaestog u mjesecu.
Članak 25.

Porez na korištenje javne površine u svim ostalim slučajevima plaća se u cijelosti nakon
podnošenja zahtjeva, najkasnije 8 dana od izdavanja Rješenja, a prije izdavanja Odobrenja za korištenje
tražene javne površine.
Članak 26.
Ponuđačima kojima su ponude utvrđene kao nevaljane ili nepovoljne, uplaćena jamčevina će se
vratiti u roku 15 dana, dok u slučaju da ponuđač odustane od već dobivene lokacije, ili da mu
Jedinstveni upravni odjel oduzme Odobrenje, jamčevina se zadržava.
Članak 27.
Korisnik ne može, bez pismene suglasnosti Komisije, javnu površinu iz Odobrenja dati na
korištenje trećoj osobi, niti dati u podzakup ili na drugi način trećima prepustiti obavljanje djelatnosti
na predmetnoj površini.
Iznimno, uz prethodnu suglasnost Komisije korisnik može iz naročito opravdanih razloga unutar
roka trajanja Odobrenja, prenijeti svoje pravo na treću osobu.
Pod naročito opravdanim razlozima smatra se slučaj smrti u užoj obitelji, bolesti, preseljenja i
slično.
Članak 28.
Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar.
Članak 29.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o korištenju javnih površina za
postavljanje terasa, kioska, štandova, zabavnih-sportskih radnji, pokretnih ili montažnih objekata i
ostaloga ("Službene novine Općine Vrsar" broj 02/08 i 02/09 ).
Članak 30.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja od strane Općinskog načelnika Općine Vrsar, a
biti će objavljen u "Službenim novinama Općine Vrsar"
KLASA: 011-01/10-01/7
URBROJ: 2167/02-03-10-1
Vrsar, 23. ožujka 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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2.

Temeljem stavka 2. članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 80/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
članka 58. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", broj 6/09) i stavka 2.
članka 1. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar ("Službene
novine Općine Vrsar", broj 6/09), Općinski načelnik Općine Vrsar, dana 08. ožujka
2010. godine, donio je

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o davanju u zakup zemljišta
u vlasništvu Općine Vrsar

Članak 1.
Iza točke 2. stavka 1. članka 4. Pravilnika o davanju u zakup zemljišta u
vlasništvu Općine Vrsar ("SNOV", broj 7/09) dodaje se točka 3. koja glasi:
"3. za potrebe depoa za kamp prikolice 7,00 kn/m2,".
Dosadašnje točke 3. i 4. stavka 1. članka 4. postaju točke 4. i 5.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom
novinama Općine Vrsar".

KLASA: 011-01/10-01/3
UR.BROJ: 2167/02-03-10-1
Vrsar, 08.03.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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III. Urednik Službenih novina Općine Vrsar
1.
Nakon izvršenog uspoređivanja, uočene su greške u "Službenim novinama Općine Vrsar" broj 11/09 te
se daje slijedeći
ISPRAVAK
I.
U broju 11 Službenih novina Općine Vrsar od 30.12.2009. godine uočena je greška u objavi
dokumenta "III. izmjene i dopune proračuna Općine Vrsar za 2009. godinu" i to:
1. na stranici broj 446 i 447 u teblicama A, B, C i rekapitulaciji nedostaje stupac "III izmjene
plana"
2. na stranici 452 u tablici B u zadnjem stupcu pogrešno stoji "II izmjene plana" dok isprevno
treba stajati "III izmjene plana"
Ispravak se vrši na sljedeći način:
1. U Službene novine Općine Vrsar broj 11/09 na stranicama 446 i 447 zamjenjuju se nepotpune
tablice na način da se na navedenim stranicama navodi slijedeći tekst sa potpunim tablicama:
Temeljem odredbi članka 37. i 39. Zakona o proračunu (NN 87/08) i članka 86. Statuta Općine Vrsar
(Službene novine Općine Vrsar, br.6/09), Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj dana 29.
prosinca 2009. godine donosi:

III. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA OPĆINE VRSAR ZA 2009. GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Vrsar za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja

TEKUĆI
PLAN 2009

promjena
iznos

(%)

III.
IZMJENE
PLANA

25.913.326

-8.135.756

-31,4%

17.777.570

3.683.500

16.056

0,4%

3.699.556

20.494.550

-2.038.230

-9,9%

18.456.320

5.497.700

-2.045.870

-37,2%

3.451.830

3.604.576

-4.035.600

-112,0%

-431.024

1.547.876,00

0

-

1.547.876

Primici od financijske imovine i zaduživanja

5.050.000

0

0,0%

5.050.000

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

7.106.700

-4.035.600

-56,8%

3.071.100

-2.056.700

4.035.600

-196,2%

1.978.900

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
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REKAPITULACIJA
UKUPNI PRIHODI

29.596.826

-8.119.700

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA

-1.547.876

0

-

5.050.000

0

0,0%

5.050.000

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA

33.098.950

-8.119.700

-24,5%

24.979.250

UKUPNI RASHODI

25.992.250

-4.084.100

-15,7%

21.908.150

7.106.700

-4.035.600

-56,8%

3.071.100

33.098.950

-8.119.700

-24,5%

24.979.250

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA

-27,4%

21.477.126
-1.547.876

2. na stranici 452 u tablici B u zadnjem stupcu zamjenjune se naziv stupca "II izmjene plana" sa
naslovom "III izmjene plana".
Ovaj se ispravak objavljuje u Službenim novinama Općine Vrsar, a na službenim internet stranicama
Općine Vrsar www.vrsar.hr objavit će se ispravljeni broj 11/09 u PDF formatu.

KLASA: 023-01/07-01/11
URBROJ: 2167/02-01-10-11
Vrsar, 08 ožujka 2010.
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

ODGOVORNI UREDNIK
Sandi Čuka v.r.

