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I. Općinsko vijeće 
 

1. 
 

Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine  Općine Vrsar", broj 
6/09 i 01/11) Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, 
donosi  

 

ODLUKU 

 
I. 
 

 Prihvaća se informacija o stanju sigurnosti na području Općine Vrsar za razdoblje 
siječanj - prosinac 2011. godine. 

 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenim novinama 
Općine Vrsar". 

 
 
KLASA: 023-01/12-01/0001 
URBROJ: 2167/02-02-01-01-13-12-0004 
U Vrsaru 22. ožujka 2012. 
 
 
 
                                 OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VRSAR 
         
 

                             PREDSJEDNIK  
   OPĆINSKOG VIJE ĆA 

                                                                                        Franko Matukina v.r. 
 

 
 



BROJ: 1/2012 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 2  
 

2. 
 

 Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", broj 
06/09 i 01/11) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vrsar ("Službene novine 
Općine Vrsar“, broj 4/2008), Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj 22. ožujka 
2012. godine, donosi  
 
 

ODLUKU 
o izboru članova Savjeta mladih Općine Vrsar 

 
 

Članak 1. 
 
 U Savjet mladih Općine Vrsar imenuju se Boris Jandrić, Alen Sinožić, Roman 
Matošević, Giovanni Benussi i Roberta Benussi, svi iz Vrsara. 
 

Članak 2. 
 
 Mandat članova Savjeta traje dvije godine. 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenim novinama 
Općine Vrsar”. 
 

 
 
KLASA: 021-05/11-01/0005 
URBROJ: 2167/02-02-01-01-13-12-0011 
U Vrsaru 22. ožujka 2012. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VRSAR 

 
 PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJE ĆA                                                                                                             
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 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 –Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) , 
te članka 86. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar" br. 6/09 i 01/11), a na 
prijedlog Općinskog načelnika Općine Vrsar, Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 
22. ožujka 2012. godine, donosi 

         
         

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 
komunalnih potreba Općine Vrsar za 2011. godinu  

        
         
         
 OPĆE ODREDBE       
         

Članak 1. 
         

Izvješće o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Vrsar za 2011. godinu  sastoji se 
od : 

         
I. Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vrsar za 2011. 

godinu, 
II. Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 

Vrsar za 2011. godinu, 
III.  Izvješća o izvršenju Programa ostalih kapitalnih ulaganja u Općini Vrsar za 2011. godinu. 

         
Članak 2. 

          
I. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA  ODRŽAVANJA KOMUNALNE  

INFRASTRUKTURE NA PODRU ČJU OPĆINE VRSAR U  2011. GODINI  
         

Ovim se Izvješćem o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine 
Vrsar u 2011.-toj godini utvrđuju opsezi i opisi poslova kod njegovog izvršenja za: 

         
1. odvodnje atmosferskih voda    
2. održavanja javnih površina    
3. održavanja zelenih površina    
4. održavanja nerazvrstanih cesta     
5. održavanja javnih plaža i otoka    
6. održavanje javne rasvjete    
7. održavanja groblja    
8. zaštita i spašavanje    
9. ostali rashodi     
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te iskazuju utrošena financijska sredstva kod ostvarenja navedenog programa, s naznakom izvora 
financiranja 

         
 Održavanje komunalne infrastrukture je u 2011.-toj godini obuhvatilo: 
         

1. odvodnju atmosferskih voda 
         
- sanacija oborinske kanalizacije u Lučkoj ulici s ugradnjom rešetke 0,00 kn 
- redovno čišćenje slivnika oborinske odvodnje na području općine Vrsar  

(minimalno dva  puta godišnje) 
3.105,15 kn 

         
     Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 21.000,00 kn, realizirala u iznosu od 
3.105,15 kuna i financirala iz sredstava komunalne naknade 

         
2. održavanje javnih površina 
         
- pražnjenje kontejnera i uništavanje otpada 31.070,42 kn 
- selektivno skupljanje otpada (boca, metala, baterija, papira, kartona, 

olupina automobila i sl.) 
26.393,64 kn 

- svakodnevno ručno pometanje ulica i trgova s pražnjenjem koševa 310.397,27 kn 
- mehaničko pometanje ulica i trgova 137.268,00 kn 
- pranje ulica i trgova na području općine Vrsar 2.841,30 kn 
- čišćenje sanitarnih čvorova na autobusnoj stanici i području "Saline" za 

vrijeme turističke sezone 
15.492,47 kn 

- utrošak el. Energije za javne površine  77.695,25 kn 
- horizontalna saobraćajna signalizacija u Vrsaru 47.521,33 kn 
- vertikalna saobraćajna signalizacija u na području općine Vrsar 774,90 kn 
- popravak - zamjena ploča dobrodošlice u općinu Vrsar  45.264,00 kn 
- uređenje partera na području "Salina" radi postavljanja većeg broja 

štandova i zabavnih radnji 
0,00 kn 

- usluga povlačenja optičkog kabela  13.899,00 kn 
- zamjena oštećenog dijela tobogana 2.460,00 kn 
- uređenje NE ulaza u Vrsar - ugradnja automatskog zalijevanja 52.891,85 kn 
- utrošak vode za javne površine 23.564,31 kn 
- usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije i nadzor 34.686,00 kn 
- montaža i popravak novogodišnjih ukrasa na području općine Vrsar 30.344,10 kn 
- uređenje dječjih parkova i igrališta u Vrsaru i ostalim naseljima na 

području Općine Vrsar 
0,00 kn 

- nabavka i dostava oblutaka radi uređenja dječjeg igrališta u Flengima 0,00 kn 
- bojanje, popravak (zamjena dijelova) postojećih klupa, spomenika, 

metalnih ograda i sl.  
33.591,93 kn 

- održavanje sanitarnih čvorova na autobusnoj stanici i području "Saline".  6.027,62 kn 
- popravak i redovno servisiranje rampi 10.455,25 kn 
- sredstva za popravak šteta nastalih iz nepredvidivih situacija (vremenske 0,00 kn 
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nepogode i sl.) i ostali nepredvidivi troškovi 
- veterinarske usluge 32.656,52 kn 
- izrada i montaža rukohvata na području naselja 0,00 kn 
- nabava koševa za smeće (nadopuna starih, te novi u naselju Brostolade i 

uz šetnicu za Brostolade, u novim parkovima, te gradsku plažu) 
32.361,30 kn 

- nabava i montaža kamera za video nadzor javnih površina 3.974,75 kn 
- nabavka dječjih igračaka 82.840,50 kn 
         

     Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 1.156.600,00 kn, realizirana u iznosu od 
1.054.471,71 kuna i financirala dijelom iz sredstava komunalne naknade, dijelom iz 
boravišne pristojbe i prihoda ostvarenih od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i 
naknade šteta Općine Vrsar. 

         
3. održavanje zelenih površina    
         
- redovna košnja zelenih površina u Vrsaru i selima na području općine 

Vrsar tijekom cijele godine  po  prihvaćenom rasporedu učestalosti 
košnje  

578.740,28 kn 

- 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 

664.897,44 kn 

- ostalo održavanje zelenih površina (piljenje, odvoz grana, odvoz trave i 
sl.) 

65.760,52 kn 

- troškovi vode za redovno zalijevanje nasada 23.468,82 kn 
- izrada idejnog rješenja uređenja NE ulaza u naselje Vrsar 5.412,00 kn 
         

    Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 1.445.300,00 kn, realizirana u iznosu od 
1.338.279,06 kuna i financirala dijelom iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe 
i dijelom iz prihoda po posebnim ugovorima. 

         
4. Održavanje nerazvrstanih cesta     
         
- zimska služba 1.594,08 kn 
- čišćenje nanosa šljunka i blata s kolnika i nogostupa 21.735,95 kn 
- čišćenje nogostupa i kolnika od trave i sl. (čupanjem, herbicidima i sl.) 6.226,88 kn 
- uređenje šumskih i ostalih putova na području općine Vrsar 0,00 kn 
- usluga drobljenja kamena radi posipavanja putova 21.474,57 kn 
- uređenje (sanacija) lokalnih cesta na području sela općine Vrsar 0,00 kn 
- uređenje (sanacija) lokalnih cesta na području naselja Vrsar i stancija 0,00 kn 
- popravak ulica Vrsara popločenih škrilom  0,00 kn 
- ostalo održavanje ulica, parkirališta i sl. u Vrsaru, štancijama i selima na 

području općine Vrsar  
0,00 kn 

         
     Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 171.200,00 kn, realizirana u iznosu od 
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51.031,48,90 kuna i financirala dijelom iz sredstava komunalne naknade i sredstava 
ostvarenih od zakupa zemljišta u vlasništvu Općine Vrsar. 

         
5. Održavanje javnih plaža i otoka      
         
- utrošak struje 3.916,43 kn 
- pijesak, oblutci, boje, lakovi i sl. materijal za održavanje terena za 

odbojku na pijesku i ostaloga na gradskoj plaži u Vrsaru. 
2.708,05 kn 

- Usluge prijevoza kod dovoza pijeska, oblutaka i slično 430,50 kn 
- nabava i montaža inox stepenica i rukohvata za pristup moru 24.735,30 kn 
- nabava i montaža inox tuševa na gradskoj plaži 29.999,70 kn 
- zemljani i ostali građ. radovi na uređenju zone "Montraker"  0,00 kn 
- popravak-uređenje sanitarnih čvorova na gradskoj plaži  14.220,03 kn 
- utrošak vode  10.057,19 kn 
- redovna košnja jednom mjesečno 60.575,04 kn 
- održavanje sanitarnih čvorova, tuševa, odbojkaškog igrališta, ostalih 

instalacija, montaža i demontaža igračaka, koševa, klupa i sl. 
26.715,00 kn 

- ručno čišćenje plaže, wc-a i pražnjenje koševa tijekom turističke sezone  94.648,50 kn 
- piljenje suhih grana, dovoz zemlje, pošumljavanje, podizanje krošnji 

postojećih stabala i sl.  
28.086,25 kn 

- održavanje otoka u okolici Vrsara (svakodnevno čišćenje u sezoni, 
pošumljavanje, izrada protupožarnih prolaza i sl.)  

35.362,01 kn 

- najam pokretnih WC kabina i kontejnera 24.243,30 kn 
         

    Sredstva za izvršenje su planirana  u iznosu od 365.950,00 kn, realizirana u iznosu od 
355.697,30 kuna i financirala dijelom iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe, 
prihoda od koncesija na pomorskom dobru i prihoda od koncesijskih odobrenja. 

         
6. Održavanje javne rasvjete     
         
- troškovi utroška elektr. energije za j.r. Općine Vrsar  293.989,52 kn 
- obilazak javne rasvjete na području Vrsara, sela i svih štancija na 

području općine Vrsar sa zamjenom pregorjelih žarulja i ostalih 
oštećenih dijelova rasvjetnih tijela 

118.808,73 kn 

- zamjena više rasvjetnih tijela na području općine Vrsar 30.258,00 kn 
- zamjena stupova ili svjetlosnih armatura JR ul. R. Končara (Lothus) 3.505,50 kn 
- zamjena dotrajalih svjetlosnih armatura na parkiralištu "Saline" u Vrsaru 22.693,50 kn 
- održavanje štand-ormarića na području Salina 9.766,20 kn 
- bojanje stupova JR u Vrsaru  9.274,20 kn 
         

    Sredstva za izvršenje su planirana u iznosu od 515.500,00 kn, realizirana u iznosu od 
488.295,65 kuna i financirala iz sredstava komunalne naknade. 

         
7. Održavanje groblja    
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- redovno održavanje groblja u Vrsaru i Gradini 81.623,29 kn 
         

    Sredstva za izvršenje  planirana su u iznosu od 81.700,00 kn, realizirana u iznosu od 
81.623,29 kuna i financirana iz sredstava komunalne naknade. 

         
8. Zaštita i spašavanje      
         
- tekuća pomoć gradskom proračunu Grada Poreča kao većinskom 

osnivaču Javne vatrogasne postrojbe 
712.586,81 kn 

- donacija za Područnu vatrogasnu zajednicu 234.000,00 kn 
- tekuća pomoć vatrogasnoj zajednici Istarske Županije 13.311,35 kn 
         

    Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 960.400,00 kn, realizirana u iznosu od  
959.898,16 kn i financirala dijelom iz komunalne naknade, namjenskih sredstava poreza na 
dohodak, te ostalih poreznih i drugih nenamjenskih prihoda prora čunu Općine Vrsar 

         
9. Ostale komunalne potrebe      
         
- utrošak el. energije za ostala mjerna mjesta 50.159,84 kn 
- materijal za ostale popravke (boja, kistovi, brusni papir i sl.) 819,35 kn 
- ostalo tekuće i investicijsko održavanje 0,00 kn 
- ostale komunalne usluge - voda 10.287,27 kn 
- intelektualne i osobne usluge 111.306,54 kn 
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.630,49 kn 
         

     Sredstva za ostale komunalne potrebe na području Općine Vrsar planirana se u iznosu od 
224.800,00 kn, realizirana u iznosu od  177.203,49 kuna i financirana iz sredstava komunalne 
naknade. 

         
     Sveukupna sredstva za izvršenje Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne 
infrastrukture Op ćine Vrsar za 2011. godinu planirana se u iznosu od 4.942.450,00 kn, 
realizirana u iznosu od 4.509.605,29 kuna i financirala iz sredstava komunalne naknade, 
boravišne pristojbe, zakupa zemljišta u vlasništvu Općine Vrsar, prihoda po posebnim 
ugovorima, prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta, 
namjenskih sredstava poreza na dohodak, naknade za koncesijska odobrenja, koncesije za 
korištenje pomorskog dobra i ostalih nenamjenskih prihoda općinskom proračunu . 

         
Članak 3. 

         
I. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA  GRADNJE OBJEKATA I URE ĐAJA 

KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE NA PODRU ČJU OPĆINE VRSAR U  2011. 
GODINI  
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Ovim se Izvješćem o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Vrsar u 2011.-toj godini utvrđuju opsezi i opisi poslova kod njegovog izvršenja 
za: 

         
1. javne površine,      
2. nerazvrstane ceste,      
3. groblja,       
4. javnu rasvjetu,      
5. opskrbu pitkom vodom,      
6. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,     
         

te iskazuju utrošena financijska sredstva kod ostvarenja navedenog programa, s naznakom izvora 
financiranja 

         
1. JAVNE POVRŠINE  
         
 Sufinanciranje sanacije odlagališta komunal. otpada "Košambra".  
 Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Košambra" povjerena je  Gradu Poreču. 
 Sufinanciranje od strane Općine Vrsar u 2011. godini iznosilo je: 385.838,59 kn 
 Radovi su se izveli u 2011. godini   
 Potrebna sredstva osigurala su se iz cijene za odvoz komunalnog otpada (iz prihoda 

ostvarenog po posebnim ugovorima).  
         
 Kapitalna pomoć Usluzi Poreč za obnovu voznog parka  
 Sredstva su se Usluzi Poreč uplatila namjenski za obnovu voznog parka.  
 Usluzi Poreč je za obnovu voznog parka u 2011. god uplaćeno 201.397,59 kn 
 Sredstava su uplaćena u 2011. godini   
 Sredstva su se osigurala iz naknade za odvoz smeća na području Općine Vrsar (iz prihoda 

ostvarenog po posebnim ugovorima). 
         

2. NERAZVRSTANE CESTE    
         
 Izgradnja prometnice u "Radnoj zoni Neon" - I faza. 
 Izgradnja prometnice izraditi će se sukladno DPU "Radna zona Neon".  
 Realizirana vrijednost izgradnje I faze prometnice u 2011. godini je 0,00 kn 
 Sredstva za navedene radove su uplaćena u 2011. godini.   
 Potrebna sredstava osigurala su se iz komunalnog doprinosa. 
         

3. GROBLJA   
         
 Dogradnja i rekonstrukcija groblja u Gradini - izmj ena projekta kapelice  
 Izgradnja kapelice groblja u Gradini izvesti će se sukladno izmijenjenoj projektnoj 

dokumentaciji 
 Realizirana vrijednost izmijenjenog projekta kapelice groblja u Gradini 25.215,00 kn 
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je: 
 Projekt je izrađen u 2011. godini  
 Potrebna sredstva za izmjenu projekta kapelice 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 je Općina Vrsar sufinancirala navedene radove je 28.133,00 kn 
 Rok za izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog sustava zone servisa i obrta        

"Neon" je 2011. godina.  
 Potrebna sredstva za sufinanciranje dijela vodoopskrbnog sustava zone servisa i obrta 

"Neon" osigurala su se iz naknade za priključenje na vodoopskrbni sustav (iz ostalih 
prihoda po posebnim propisima).  

         
5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  
         
 Naknada Usluzi Poreč za pražnjenje septičkih jama na području Općine Vrsar.  
 Općina Vrsar će Usluzi poreč u 2011. godini sufinancirati trošak pražnjenja septičkih 

jama u iznosu od 30% od stvarnog koštanja, po stvarnoj količini pražnjenja na njenom 
području.  

 Naknada Usluzi Poreč za pražnjenje septičkih jama u 2011. godinu 
iznosi 0,00 kn 

 Rok za isplatu naknade je 2011. godina    
 Potrebna sredstva osigurati će se iz ostalih prihoda po posebnim propisima. 
         
 Izrada tehničkog rješenja rekonstrukcije fekalne odvodnje dijela Lučke ulice u 

Vrsaru.  
 Izrada tehničkog rješenja rekonstrukcije fekalne odvodnje dijela Lučke ul. povjerena je 

Usluzi Poreč  
 Planirana vrijednost izrade navedenog tehničkog rješenja je 9.000,00 kn 
 Rok za izradu tehničkog rješenja je 2011. god.  
 Potrebna sredstva osigurati će se  iz ostalih prihoda po posebnim propisima.  
         
 Izgradnja "bypasa" kolektora fekalne odvodnje - Saline Vrsar  
 Izgradnja "bypasa" kolektora fekalne odvodnje - Saline Vrsar, povjerena je Usluzi 

Poreč.  
 Planirana vrijednost radova na izgradnji spomenutog "bypasa" je 22.000,00 kn 
 Rok izgradnje spomenutog "bypasa" je 2011. god.  
 Potrebna sredstva osigurati će se  iz ostalih prihoda po posebnim propisima.  
         
 Rekonstrukcija dijela fekalne odvodnje ulice Vidikovac trsine u Vrsaru.  
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 Rekonstrukcija dijela fekalne odvodnje ulice Vidikovac trsine u Vrsaru povjerena je 
Usluzi.  

 Planirana vrijednost rekonstrukcije spomenute fekalne odvodnje je 281.000,00 kn 
 Rok za završetak rekonstrukcije je 2011. god.  
 Potrebna sredstva osigurati će se iz općih prihoda i primitaka općinskom proračunu.  
         
 Rekonstrukcija - popravak više manjih lokacija sustava fekalne odvodnje  
 Rekonstrukcija ploče prekidnog okna CS Saline s zamjenom poklopca, popravak 

tlačnog voda CS Saline, popravak - zamjena dijela kanalizacijske mreže Primorske ul. 
u Vrsaru i dobava i ugradnja poklopca u marini Vrsar povjereni su Usluzi Poreč  

 Planirana vrijednost navedenih rekonstrukcije - popravka iznosi 40.000,00 kn 
 Rok za izvršenje spomenutih rekonstrukcija - popravka je 2011. godina  
 Potrebna sredstva osigurati će se iz općih prihoda i primitaka općinskom proračunu.  
         

    Sredstva za izvršenje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 
Vrsar za 2011. godinu planirana su u iznosu od 1.317.000,00 kn, realizirana u iznosu od  
992.584,18 kuna, a osigurana su iz komunalnog doprinosa, iz ostalih prihoda po posebnim 
propisima, iz prihoda ostvarenog po posebnim ugovorima, općih prihoda i primitaka,  prihoda od 
prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta, te drugih sredstava proračuna Općine Vrsar, a 
biti će utrošena na sljedeći način: 

         
1. IZGRADNJA I ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA 587.236,18 kn 
2. IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA 0,00 kn  
3. IZGRADNJA GROBLJA 25.215,00 kn 
4. OPSKRBA PITKOM VODOM 28.133,00 kn 
5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 352.000,00 kn 
         

Članak 4. 
         

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA OSTALIH KAPITALNIH U LAGANJA 
         
 Ostala kapitalna ulaganja u 2011. godini su:    
         
 Kupnja zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture i ostaloga  
 Planirana vrijednost zemljišta kojeg Općina Vrsar namjerava kupiti je: 126.364,65 kn 
 Rok za kupnju navedenog zemljišta je 2011. godina  
 Potrebna sredstava za kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture i 

ostaloga području općine Vrsar, planiraju  se osigurati iz prihoda od prodaje ili zamjene 
nefin. imovine i naknade šteta.  

         
 Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i ostaloga za produženje mola u 

Vrsaru. 
 Sanacija mola u Vrsaru povjerena je  Lučkoj upravi Poreč.   
 Planirano sufinanciranje od strane Općine Vrsar za 2011. godinu je  150.000,00 kn 
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 Rok za izvođenje radova je 2011. godina    
 Potrebna sredstva osigurati će se iz koncesija i koncesijskih odobrenja za korištenje 

pomorskog dobra.  
         

    Sredstva za izvršenje Programa ostalih kapitalnih ulaganja u Općini Vrsar za 2011. godinu 
planirana su u iznosu od 280.000,00 kn, realizirana u iznosu od  276.364,65 kuna i osigurala su se 
iz koncesija i koncesijskih odobrenja za korištenje pomorskog dobra Općine Vrsar i iz prihoda od 
prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta. 

         
Članak 5. 

         
    Sredstva za izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Vrsar za 2011. godinu 
planirana su u iznosu od 6.539.450,00 kn, realizirana su u iznosu od 5.778.554,12 kuna i 
osigurala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe, iz općih prihoda i 
primitaka, ostalih prihoda po posebnim propisima, zakupa zemljišta u vlasništvu Općine 
Vrsar, prihoda po posebnim ugovorima, prihoda od prodaje ili zamjene nefin. imovine i 
naknade šteta, namjenskih sredstava poreza na dohodak, naknade za koncesijska odobrenja, 
koncesije za korištenje pomorskog dobra i ostalih nenamjenskih prihoda općinskom 
proračunu i to kroz slijedeće programe: 

         
I. Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

Općini Vrsar za 2011. godinu, 
4.509.605,29 kn 

II. Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Općini Vrsar za 2011. godinu, 

992.584,18 kn 

III.  Izvješća o izvršenju Programa ostalih kapitalnih ulaganja u Općini Vrsar 
za 2011. godinu. 

276.364,65 kn 

         
 
 
KLASA: 400-01/12-01/0018 
URBROJ: 2167/02-02-01-02--32-12-0004 
U Vrsaru 22. ožujka 2012.  
       
       
       
       
 

    
OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE 

VRSAR  
         
     PREDSJEDNIK  
     OPĆINSKOG VIJE ĆA  
     Franko Matukina v.r.  
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4. 
 

 Temeljem članka 41. Statuta Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 6/09 
i 1/11) Općinsko vijeće Općine Vrsar, na svojoj sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine 
donosi  
 
 

ODLUKU 
O PRIHVAĆANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU  

OPĆINSKOG NAČELNIKA OP ĆINE VRSAR  
ZA RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2011. GODINE 

 
 

Članak 1. 
 Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Vrsar za 
razdoblje srpanj - prosinac 2011. godine. 
 

Članak 2. 
 Izvješće iz prethodnog članka je sastavnim dijelom ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenim 
novinama Općine Vrsar“. 
 
 
KLASA: 022-06/12-01/0002 
URBROJ: 2167/02-01-01-13-12-0002 
Vrsar, 22. ožujka 2012. 
 
 
                                 OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VRSAR 
         
 

                             PREDSJEDNIK  
   OPĆINSKOG VIJE ĆA 

                                                                                        Franko Matukina v.r. 
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Općinski načelnik 
 
KLASA:022-06/12-01/0002 
URBROJ:2167/02-03-01-01-13-12-0001 
Vrsar,  16.03.2012. 
 

 Temeljem članka 59. Statuta Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 
6/09) Općinski načelnik Općine Vrsar podnosi slijedeće 
 
 
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OP ĆINE VRSAR 

ZA RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2011. GODINE 
 
 
 Podnošenje izvještaja o radu Općinskog načelnika zakonska je obveza te obveza 
definirana Statutom Općine Vrsar.  
 
 
NORMATIVNA DJELATNOST 
 
 U razdoblju koje je predmetom ovog izvještaja, donio sam ili predložio Općinskom 
vijeću donošenje niza akata. Donio sam više od 100 akata iz područja svoje nadležnosti te 
predložio vijeću donošenje niza akata iz nadležnosti Općinskog vijeća. Najvažniji akti su 
objavljeni u Službenim novinama Općine Vrsar, koje je moguće preuzeti na službenim 
općinskim web stranicama www.vrsar.hr. 
 
 
IZVRŠNA DJELATNOST I OSTALE OBAVEZE 
 
 Izvršavanje Proračuna Općine Vrsar za 2011. godinu bila je jedna od mojih osnovnih 
zadaća. Ostvarenje Proračuna u drugih šest mjeseci bih ocijenio zadovoljavajućim. Ono što 
svakako raduje je rast prihoda od poreza na dohodak što je pokazatelj postepenog 
gospodarskog oporavka. Dobra je i naplata poreza na korištenje javnih površina kao i prihoda 
od zakupa poslovnih prostora što je svakako rezultat intenzivnih aktivnosti Jedinstvenog 
upravnog odjela vezano za naplatu dugovanja.   
 Turizam je ostvario povećanje noćenja za 2% što je rezultiralo većim prihodima od 
boravišne pristojbe i poreza na potrošnju.  
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 U društvenim djelatnostima uglavnom smo zadržali ili povećali postignute standarde, 
a isto se može vidjeti i u oblasti komunalnog uređenja što smatram iznimno bitnim jer je 
Vrsar ipak u prvom redu turističko mjesto, pa će izazov biti zadržati te standarde i dalje. 
 Turistička sezona normalno je započela i izvrsno završila. Rješavanje spora sa 
Maistrom oko plaćanja naknade skoro da nije ni započeto. 
 A onda novost: dana 27.06.2011. Županijsko državno odvjetništvo šalje nama dopis u 
kojem predlaže mirno rješavanje spora u  kojem ćemo mi državi prepustiti naše uknjižene 
parcele u A. C."Valkanela". Ponovo si po neznam koji put postavljam pitanje "Tko si može 
uzeti za pravo da bilo kome pa čak i državi prepusti ono što legitimno pripada općini i 
njezinim građanima?"  NITKO. 
 Sudski smo se obranili od krupnog kapitala koji nam je pokušao osporiti vlasništvo, a 
sad to isto pokušava država, da bi tom istom krupnom kapitalu iznajmila zemljište za 
mizernih 3-4 kune /m². Kada će država svoje turističko zemljište dati u koncesiju, još se ne 
zna. Koliko ja znam, do sada za naše područje nije potpisan nijedan ugovor o koncesiji. I tako 
prođe još jedna sezona.      
 Komunalno uređenje bilo je na uobičajeno dobrom nivou. Redovito se (sukladno 
potrebama) kosilo i uređivalo zelene površine te se posebna pažnja, kao i uvijek, pridavala 
hortikulturnom uređenju. Završetkom sezone, nastavile su se aktivnosti održavanja 
komunalne opreme pa je tako izvršena zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela javne rasvjete 
ekološkom rasvjetom. Postavila su se nove igračke na dječjem igralištu u Flengima, 
nadopunilo novim igračkama igralište na gradskoj plaži na kojoj su postavljeni i novi tuševi. 
 Za rekonstrukciju škole u Gradini koja će služiti za potrebe Mjesnog odbora Gradina 
izrađena je projektna dokumentacija i proveden javni natječaj za izvođenje radova. 
      Kao i po običaju zimska služba je odradila stručno svoju dužnost kad je za to bio 
potrebno, a bila je spremna uložiti maksimalne napore kako bi se uklonile posljedice 
najavljenog naglog zahlađenja i padalina, što se na sreću nije desilo na našem području. Na 
području djelovanja zimske službe koju obavljaju djelatnici Montrakera" nije se dogodila niti 
jedna prometna ili kakva druga nesreća uzrokovana zimskim uvjetima. . 
 U oblasti prostornog uređenja nastavljen je rad na nekoliko planova. Pripremljene su i 
donesene: Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Kloštar, Odluka o izradi 
izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stancije Valkanela a donesena je i Odluka o 
izmjenama i dopunama Plana zone zdravstvenih objekata u Vrsaru.  
 Također održana je prethodna rasprava na nacrt prijedloga Urbanističkog plana 
uređenja Flengi i nacrt prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Golf igralište Stancija 
Grande" Vrsar. Provedena je i javna rasprava o nacrtu prijedloga UPU Vrsar te obrađene 
primjedbe dane u periodu javne rasprave. 
 Naručena je i izrađena izmjena glavnih-izvedbenih projekata za rekonstrukciju groblja 
i gradnju mrtvačnice u Gradini, radi usklađenja sa promjenama izvedenog stanja I faze 
izgradnje, te radi izmjene konstrukcije i načina gradnje mrtvačnice, u cilju smanjenja troškova 
na dovršenju radova II faze, odnosno izgradnje mrtvačnice.   
 U izvještajnom razdoblju donesena je nova Odluka o komunalnoj naknadi a općinske 
službe pripremile su nova rješenja usklađena sa stvarnim površinama korisnika. 
 Što se tiče raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar, načelnik Općine 
Vrsar je, sukladno zakonu, odlučivao o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine 
čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini 
koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a to 
je u slučaju Općine Vrsar u izvještajnom razdoblju bio iznos od 98.695,59 kunu. Obzirom da 
je izrada nove katastarske izmjere završena, najveći dio zahtjeva za kupnju okućnica je riješen 
u prethodnom razdoblju tako da sam u izvještajnom razdoblju raspolagao nekretninama  tek u 
nekoliko slučajeva. 
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 U izvještajnom se razdoblju nastavilo raditi na davanju u zakup poljoprivrednog 
zemljišta, smatrajući poljoprivredu važnom privrednom granom za našu Općinu a i smatrajući 
da je svakako bolje da je zemljište u kulturi. U  prethodnom su razdoblju dane u zakup veće 
parcele (blokovi) a nastavilo se sa davanjem u zakup manjih parcela za koje postoje 
zainteresirani građani. Još uvijek je velik interes za zakup poljoprivrednog zemljišta  iako smo 
većinu općinskog zemljišta dali u zakup i ubuduće nećemo moći udovoljiti zahtjevima 
građana. Nadam se da će država pojednostaviti proceduru i pokrenuti postupak davanja u 
zakup poljoprivrednog zemljišta. 
 U sferi društvenih djelatnosti, nastavili smo sa snažnim poticanjem predškolskog 
odgoja, školstva i obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijale te civilnog društva. 
Posebno sam zadovoljan i ponosan da smo premjestili Područni odjel osnovne glazbene škole  
u Vrsaru u nove prostorije. Za njihove potrebe uređen je prostor prvog kata stare škole te 
nabavljena sva potrebna oprema i glazbala.  
 Za mlade je namijenjen podrumski prostor stare škole koji je najvećim dijelom 
dobrovoljnim radom uređen za njihove potrebe.  
 Svi se ti projekti i poslovi, kao i mnogi drugi koje je nemoguće sve ovdje nabrojati 
operativno provode u suradnji mene kao općinskog načelnika (i mog zamjenika) i 
Jedinstvenog upravnog odjela, čiji rad usmjeravam i nadzirem.  
 Uz poslove koje obavljam izravno kao načelnik, predsjednik sam Turističke zajednice 
Općine Vrsar, a obavljao sam i funkciju predsjednika Nadzornog odbora „Montrakera d.o.o.“ 
te predsjednika Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar, uz sve ostale 
funkcije i zadaće koje imam kao zakonski predstavnik Općine Vrsar.  
 Kako sam istaknuo i u prošlim izvještajima, vođenje Općine je širok i raznovrstan 
posao koji se velikim dijelom odnosi na mnogo „malih, dnevnih“ odluka i poslova koje je 
nemoguće sve navesti u jednom izvještaju koji se odnosi na šestomjesečno razdoblje.  
 Isto tako, vrlo važan dio mog posla predstavlja i primanje stranaka i direktni kontakti 
sa našim građanima te posjetiteljima Vrsara, naročito onima koji su zainteresirani za suradnju 
i koji na bilo koji način mogu doprinijeti razvoju i dobrobiti naše Općine. 
 

Ostajem na raspolaganju za sva daljnja pitanja i potrebna pojašnjenja. 
 
 
        OPĆINSKI NA ČELNIK 
               Franko Štifanić v.r. 
 
 

 
 
Dostaviti: 

1. Predsjedniku Općinskog vijeća Općine Vrsar Franku Matukini – ovdje, 
2. Tajniku Općinskog vijeća i Općinskog načelnika – ovdje, 
3. Arhivi – ovdje. 
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5. 
 Na temelju članka 40. stavak 1. i 2., članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom 
odgoju i naobrazbi ( ″Narodne novine″ br. 10/97 i 107/07) Općinsko vijeće Općine Vrsar, na 
sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine donosi 

 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o radu  
Dječjeg vrti ća Tići objavljenog 09.07.2010. 

 
Članak 1. 

 Daje se suglasnost Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Tići iz Vrsara na donesene 
"Izmjene i dopune Pravilnika o radu objavljenog 09.07.2010." i to po svemu kao u Izmjenema 
i dopunama pravilnika o radu u prilogu ove odluke koji čini njen sastavni dio. 
 

Članak 2. 
       Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Općine Vrsar".  
 
KLASA: 021-05/12-01/0003 
URBROJ: 2167/02-02-01-01-13-12-0004 
Vrsar, 22. ožujka 2012. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VRSAR 
 

        PREDSJEDNIK 
             OPĆINSKOG VIJE ĆA 
                 Franko Matukina v.r. 
 
Temeljem  članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine"br.10/97 
i 107/2007) i  članka 50. Statuta Dječjeg vrtića “Tići” Vrsar od dana 29. listopada 
2001.godine, Upravno vijeće  Dječjeg vrtića “Tići” Vrsar, na sjednici održanoj 12. ožujka 
2012. godine donosi 

 
I Z M J E N E   I   D O P U N E 

P R A V I L N I K A    O    R A D U 
 

Članak 1. 
 Iza članka 66. dodaje se članak 66.a koji glasi: 
 

"Članak 66.a 
 Gleda ostalih prava radnika koja nisu predviđena ovim pravilnikom, a predviđena su 
Pravilnikom o radu osnivača analogno se primjenjuju odredbe Pravilnika o radu osnivača, a 
osobito čl. 52. čl. 54, čl. 56., čl. 57., čl. 58., čl. 59. i čl. 60. uz primjenu st.2.čl.53." 
 

       UPRAVNO VIJEĆE  
                   PREDSJEDNIK          
                 Boris Juričević 
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6. 
 

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« 
broj 10/97 i 107/07) i članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine  Općine Vrsar", broj 
6/09 i 01/11) Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, 
donosi  
 

O D L U K U 
o visini učešća roditelja u cijeni vrtića 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se visina učešća roditelja, korisnika usluga Dječjeg vrtića 
»Tići« Vrsar u vrtićkom i jasličkom programu. 
 

Članak 2. 
 Dječji vrti ć obavlja usluge predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci 
predškolske dobi ostvarivanjem redovitog programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene 
zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi. 
 

Članak 3. 
 Za obavljanje usluga iz članka 2. ove Odluke, roditelj-korisnik plaća na račun Dječjeg 
vrtića cijenu usluge. 
 

Članak 4. 
 Za vrtićki program određuje se visina učešća roditelja  u iznosu od 517,00 kuna. 
 

Članak 5. 
 Za jaslički program određuje se visina učešća roditelja u iznosu od 569,00 kuna. 
 

Članak 6. 
 Ova odluka objavit će se u Službenim novinama Općine Vrsar, a stupa na snagu 
01.04.2012. godine. 
 
 
KLASA: 601-01/12-01/0002 
URBROJ: 2167/02-02-01-01-13-12-0003 
Vrsar, 22. ožujka 2012. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VRSAR 
 

 PREDSJEDNIK 
 OPĆINSKOG VIJE ĆA  
Franko Matukina v.r. 
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7. 
 

             Na temelju članka 40. i 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", 
broj 6/09, 1/11) i članka 10. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora ("Službeni glasnik 
Grada Poreča", broj 5/01, 15/01, 17/05, te „Službene novine Općine Vrsar“, br. 5/07, 6/09), 
Općinsko vijeće na sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine razmatralo je prijedlog 
Općinskog načelnika o povećanju iznosa mjesečne zakupnine sadašnjim zakupnicima 
poslovnih prostora kojima u 2012. godini ističe ugovorni odnos, odnosno kojima se u periodu 
od proteklih pet godina iznos zakupnine nije mijenjao, te donijelo slijedeću  
 

O D L U K U 
o povećanju iznosa mjesečnih zakupnina  

sadašnjim zakupnicima poslovnih prostora  
 

Članak 1. 
     Sadašnjim zakupnicima poslovnih prostora u Vrsaru, kojima u tekućoj 2012. godini 
ističe ugovorni odnos, odnosno kojima se u periodu od proteklih pet godina iznos zakupnine 
nije mijenjao, povisit će se iznos mjesečne zakupnine za 14,8% u odnosu na dosadašnji.  
                Postotak povećanja iznosa zakupnine obračunat je uzimajući u obzir ukupni 
godišnji indeks potrošačkih cijena za proteklih pet godina, odnosno za period od 2007. do 
2012. godine, a novoutvrđeni iznosi zakupnina fakturirat će se sa datumom 01.05.2012. god. 
 

Članak 2. 
                 Povećanje zakupnina prema ovoj Odluci odnosi se na slijedeće poslovne prostore:  

  ZAKUPNIK NAMJENA 
PROSTORA 

POSLOVN
I 

PROSTOR 

VELI ČINA  
 

PROSTOR
A 

(m2) 

DOSADAŠNJ
I 

IZNOS 
ZAKUPNINE 

(kn/mj.) 

NOVO-
UTVRĐENI 

IZNOS 
ZAKUPNIN

E 
(kn/mj) 

PARTENON 
vl. Bernard 

Pemper 
- Gradina 

trgovačko – 
uslužna 

djelatnost 

Autobusni 
kolodvor, 

Vrsar 

8,67 280,00       321,00 

Nevija Mali ć 
- Vrsar 

buffet O.M.Tita 
25a,  
Vrsar 

73,34 4.592,00 5.272,00 

Amelija Pavišić 
-Vrsar 

market O.M.Tita 
25, 

 Vrsar  

147,07 8.288,00 9.515,00 

Rino Prenc 
-Tinjan 

mesnica, brza 
prehrana 

O.M.Tita 
25, 

Vrsar 

27,93 1.792,00 2.057,00 



BROJ: 1/2012 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 19  
 

Anton Šalja 
-Vrsar 

caffe bar Rade 
Končara 48, 

Vrsar 

60,84 2.632,00 3.022,00 

 
Članak 3. 

                 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Općine Vrsar“. 
  
  
 
KLASA: 372-03/12-01/0001 
URBROJ: 2167/02-02-01-04-41-12-0002 
Vrsar, 22. ožujka 2012. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
OPĆINE VRSAR 

 
Franko Matukina v.r. 
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8.  
 

Na temelju odredbi Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji („Narodne novine“ 
broj 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09), te članka 40. i 41. Statuta Općine Vrsar („Službene novine 
Općine Vrsar“, br. 6/09 i 1/11), Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 
22.03.2012. godine donosi slijedeću 
 

O D L U K U 
o uključivanju Općine Vrsar u provedbeni program 
društveno poticane stanogradnje – Program POS-a 

 
Članak 1. 

Općina Vrsar ima namjeru uključiti se u provedbeni program društveno poticane 
stanogradnje – Program POS-a, koji je reguliran Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji 
(„Narodne novine“, br. 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09). Cilj uključenja u Program POS-a je da 
se građanima omogući zadovoljavanje stambenih potreba i poboljšanje kvalitete stanovanja 
izgradnjom stambenih jedinica uz poticaj javnih sredstava, uz mogućnost kupnje pod 
pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate. 
 

Članak 2. 
Općina Vrsar će za izgradnju stanova na način opisan u stavku 1. ove Odluke osigurati 

zemljište za izgradnju u Vrsaru, na dijelu k.č. 1246/1 K.O. Vrsar, čija je ukupna površina 
9919 m2, od koje Općina Vrsar u vlasništvu ima pretežiti dio od 7769 m2, dok je preostali dio 
od 2150 m2 u vlasništvu RH.  

Od navedene katastarske čestice, prema uvjetima važeće prostorno planske 
dokumentacije, u daljnjoj će se proceduri realizacije Programa predložiti formiranje parcela 
koje će zadovoljiti uvjete za gradnju stambenih građevina, sukladno prethodno utvrđenim 
stambenim potrebama i načinu gradnje. 

Općina Vrsar također će osigurati uređenje komunalne infrastrukture i priključke na 
komunalnu infrastrukturu, a sve sukladno članku 6. Zakona o društveno poticanoj 
stanogradnji. 
 

Članak 3. 
  Općina Vrsar će, po donošenju ove Odluke, započeti neposredniju suradnju na 
izgradnji stanova POS-a s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama u 
Zagrebu (u nastavku: APN), radi dogovaranja predstojećih aktivnosti i koraka u realizaciji 
Programa POS-a. 
 

Članak 4. 
Općinski načelnik Općine Vrsar imenovati će Povjerenstvo za provođenje postupka za 

odobravanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a.  
Povjerenstvo će imati pet članova (četiri člana - predstavnika Općine Vrsar i jednog 

člana - predstavnika APN-a). 
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Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 

Općine Vrsar“. 
 
 
KLASA: 371-01/09-01/0008 
URBROJ: 2167/02-02-01-04-41-12-0048 
Vrsar, 22. ožujka 2012. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VRSAR 
 

 PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Franko Matukina v.r. 
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9. 
 

Na temelju članka 2 i 3. Zakona o izmjenama i Zakona o sprječavanju sukoba interesa 
("Narodne novine", br. 12/2012), članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine" Općine 
Vrsar br. 6/09 i 1/11), Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici 22.03.2012. godine, donosi  
 

ODLUKU 
 o stavljanju izvan snage  

Odluke o načinu provedbe javnog natječaja 
 i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava 

u kojima Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i 
uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Općina ima dionice ili 
udjele u vlasništvu ("Službene novine Općine Vrsar" 3/11) 
 

Članak 8. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Općine Vrsar".  
 

 
KLASA: 011-01/12-01/0003 
URBROJ: 2167/02-02-01-01-17-12-0002 
Vrsar, 22. ožujka 2012. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VRSAR 
 

          
         PREDSJEDNIK 
              OPĆINSKOG VIJE ĆA 
                  Franko Matukina v.r. 
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10. 
 

   
 
OPĆINSKO VIJE ĆE 
 
KLASA: 550-01/12-01/0008 
URBROJ: 2167/02-02-01-01-13-12-0003 
Vrsar,  22.03.2012. 
 
 

Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", broj 
6/09 i 01/11), Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2012. 
godine donijelo je  

 
 

ZAKLJU ČAK 
  o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje članova  

Upravnog vijeća  Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula 
 
 
 
 

1. Daje se prethodna suglasnost na Odluku o utvrđivanju članova Upravnog vijeća Dnevnog 
centra za rehabilitaciju Veruda Pula kojom se predlaže imenovanje Marice Vidak - Konjević, 
Davorke Maras - Tkačuk i Dragana Poropata za članove Upravnog vijeća Dnevnog centra za 
rehabilitaciju Veruda Pula. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VRSAR 
 
 

    PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJE ĆA 

 
Franko Matukina v.r. 
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II. Op ćinski Načelnik 
1. 

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, dalje: 
Zakon) i članka 58. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar" br. 06/09 i 01/11), 
Općinski načelnik Općine Vrsar donosi 
 

O D L U K U 
o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja 

u postupcima javne nabave koje provodi Općina Vrsar kao javni naručitelj 
 

Članak 1. 
 Općina Vrsar, Trg Degrassi 1, 52 450 Vrsar, OIB: 03592077573, je javni naručitelj 
sukladno čl. 5. Zakona. 
 

Članak 2. 
 Ovom Odlukom unaprijed se imenuju ovlašteni predstavnici naručitelja za sve 
postupke javne nabave procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kn koje provodi Općina Vrsar 
kao javni naručitelj. 
 Posebnom odlukom mogu se imenovati i druge osobe, koje u slučaju imenovanja 
moraju poštivati odredbe posebne odluke kojom su imenovani, kao i odredbe ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 Ovlašteni predstavnici Naručitelja u postupku javne nabave su: 

1. Sandi Čuka, ovlašteni predstavnik Naručitelja sa završenim specijalističkim 
programom izobrazbe u području javne nabave, 

2. Anton Prekalj, komunalni savjetnik i 
3. Vlasta Gortan, voditelj odsjeka za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 
Članak 4. 

 Osobe iz čl.4. i st.2 čl.3. ove Odluke dužne su dati izjavu u smislu st.8. čl.13. Zakona 
 

Članak 5. 
 Na temelju izjava potpisanih temeljem čl.4. ove Odluke sačinit će se popis u smislu 
st.9.t.1. čl.13 Zakona. 

 
Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama 
Općine Vrsar" i na web stranici Općine Vrsar www.vrsar.hr. 
 
KLASA: 011-01/12-01/0002 
URBROJ: 2167/02-03-01-01-17-12-0001 
Vrsar, 17. siječnja 2012. 
 OPĆINSKI NA ČELNIK 

Franko Štifanić v.r. 
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2. 
 

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 58. 
Statuta Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 6/09 i 1/11) Općinski načelnik 
Općine Vrsar, Franko Štifanić donio je dana 08.02.2012 
 
 

IZMJENJENI I DOPUNENI PLAN NABAVE  
  OPĆINE VRSAR  

    ZA 2012 GODINU 
 

I.  
Ovim izmjenjenim i dopunjenim Planom nabave Općine Vrsar za 2012. ispravlja se 

pogrešno citiranje pozicija Proračuna Općine Vrsar za 2012. godinu, a iz kojeg se stavke 
Plana nabave financiraju. Dječlomično se izmjenjuje stavka nabave opskrbe električnom 
energijom, te se dodaju 3 stavke, a jedna izbacuje. Sukladno navedenome mijenjaju se i 
evidencijski brojevi nabave. 

Prije objave ove izmjene i dopune nije pokrenut niti jedan postupka nabave putem 
elektroničkog oglasnika javne nabave. 

Ovim Planom javne nabave i dalje se određuje se nabava roba, usluga i izvođenje 
radova Općine Vrsar kao javnog naručitelja, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (“Narodne 
novine” 90/11).  

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi u Planu ostaje vidljiv osnovni tablični prikaz Plana 
nabave, a i izmijenjeni i dopunjeni. 

 
II.  

Plan javne nabave temelji se na Proračunu Općine Vrsar za 2012. godinu.  
 

III.  
 Planom nabave nisu obuhvaćene nabave roba, radova i usluga koji se nabavljaju 
temeljem posebnih zakona.  
 

IV.  
 Osnovnim Planom nabave za 2012. godinu koji se odnosi na nabavu roba, usluga i 
izvođenje radova bilo je određeno kako slijedi: 

Ev. 
Br. Pozicija Predmet nabave 

planirana 
vrijednost 

procijenjena 
vrijednost 

vrsta 
postupka 
nabave 

Ugovor/ 
okvirni 
sporazum 

planirani 
početak 
postupka 

planirano 
trajanje 
ugovora 

roba/usluga/ 
radovi 

 
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA 
TIJELA        

1. R0010 

Reprezentacija - redovna 
djelatnost preds. i izvr. 
Tijela 60.000,00 48.780,49 

bagatelna 
nabava     

2. R0015 Usluge promidžbe i inf. 62.000,00 50.406,50 
bagatelna 
nabava     

3. R0016 

Usluge tiskanja 
općinskog glasila i sl. 
novina 35.000,00 28.455,28 

bagatelna 
nabava     
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4. R0019 
Reprezentacija - 
međunarodna suradnja 30.000,00 24.390,24 

bagatelna 
nabava     

 
ADMINISTRACIJA I 
UPRAVLJANJE        

5. R0030 
Uredski materijal i 
literatura 55.000,00 44.715,45 

bagatelna 
nabava     

6. R0035 Mobilna telefonija 43.000,00 34.959,35 
bagatelna 
nabava     

7.  
Usluge telefona - fiksni 
linija 61.000,00 49.593,50 

bagatelna 
nabava     

8.  Usluge pošte 29.000,00 23.577,24 
bagatelna 
nabava     

9.  Usluge interneta 7.000,00 5.691,06 
bagatelna 
nabava     

10. R0044 
Održavanje programa 
komunalne naknade 34.500,00 28.048,78 

bagatelna 
nabava     

11.  
Održavanje programa 
knjigovodstva 65.500,00 53.252,03 

bagatelna 
nabava     

12.  

Održ. Sustava za 
elektroničko upravljanje 
dokumentima 35.000,00 28.455,28 

bagatelna 
nabava     

13. R0045  Računalne usluge ostalo 30.000,00 24.390,24 
bagatelna 
nabava     

 
UREĐENJE OPĆINSKIH 
OBJEKATA        

14. R0063 
Tekuće i inv. održ. - 
poslovni prostori 40.000,00 32.520,33 

bagatelna 
nabava     

15. R0064 
Tekuće i inv. održ. - 
stambeni objekti 50.000,00 40.650,41 

bagatelna 
nabava     

16. R0067 
Tekuće i inv. Održ. - 
stolarija - stara škola 40.000,00 32.520,33 

bagatelna 
nabava     

17. R0070 

Tekuće i inv. održ. - 
stara Škola Gradina II. 
Faza 500.000,00 406.504,07 

otvoreni 
postupak ugovor ožujak 

60 - 90 
dana radovi 

 SOCIJALNI PROGRAM        

18. R0173 
Savjetovanje u sklopu 
socijalnog programa 23.000,00 18.699,19 

bagatelna 
nabava     

 

PROSTORNO UREĐENJE, 
GRADITELJSTVO, ZAŠTITA 
OKOLIŠA        

19. R0302 
Idejni projekt garažne 
zgrade u Vrsaru 150.000,00 121.951,22 

otvoreni 
postupak ugovor lipanj 

60 - 180 
dana usluga 

20. R0305 
Projekt izgradnje 
ambulante 50.000,00 40.650,41 

bagatelna 
nabava     

21. R0306 UPU Vrsar 130.500,00 106.097,56 
otvoreni 
postupak 

ugovor sklopljen 2008. 
KLASA:350-02/07-01/9 usluga 

22. R0310 
Izmjene PPU Općine 
Vrsar 250.000,00 203.252,03 

otvoreni 
postupak ugovor veljača 

18 - 24 
mjeseca usluga 

23. R0311 
UPU "Golf Stancija 
Grande" 60.000,00 48.780,49 

bagatelna 
nabava     

24. R0313 UPU naselja Kloštar 86.000,00 69.918,70 
bagatelna 
nabava     

25.  
Usklađivanje geodetske 
podloge za UPU Kloštar 64.000,00 52.032,52 

bagatelna 
nabava     

26. R0314 DPU Vrsar Istok II 150.000,00 121.951,22 
otvoreni 
postupak ugovor travanj 

12 - 18 
mjeseci usluga 

 

GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE        

27. 
R0289-
0290 

Izgradnja prometnica 
zona Neon  3.300.000,00 2.682.926,83 

otvoreni 
postupak ugovor  ožujak 

120 - 
150 dana radovi 

28. R0347 
Izgradnja prometnica 
kapetanova stancija 555.000,00 451.219,51 

otvoreni 
postupak ugovor veljača 

60 - 90 
dana radovi 
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29. R0293 
Javna rasvjeta Vrsar 
istok-stari grad 85.000,00 69.105,69 

bagatelna 
nabava     

 
ODRŽAVANJE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE        

30. R0218 
Sanacija oborinske 
odvodnje 45.000,00 36.585,37 

bagatelna 
nabava     

31. R0227 
Horizontalna saobraćajna 
signalizacija 70.000,00 56.910,57 

bagatelna 
nabava     

32. R0229 

Vertikalna signalizacija - 
zamjena ploča 
dobrodošlice 40.000,00 32.520,33 

bagatelna 
nabava     

33. R0234 Dekoracija mjesta 30.000,00 24.390,24 
bagatelna 
nabava     

34. R0235 Uređenje dječjih parkova 50.000,00 40.650,41 
bagatelna 
nabava     

35. R0239 Dječja igrala 86.000,00 69.918,70 
bagatelna 
nabava     

36.  
Golovi za nogometno 
igralište 30.000,00 24.390,24 

bagatelna 
nabava     

37. R0247 
Uređenje ulaza u naselje 
Vrsar 30.000,00 24.390,24 

bagatelna 
nabava     

38. R0250 
Uređenje ulica u Vrsaru - 
popravak asfalta i sl. 30.000,00 24.390,24 

bagatelna 
nabava     

39. R0253 
Uređenje lokalnih cesta 
na području sela 30.000,00 24.390,24 

bagatelna 
nabava     

40. R0254 

Uređenje cesta na 
području naselja Vrsar i 
stancija 30.000,00 24.390,24 

bagatelna 
nabava     

41. R0256 
Popravak ulica 
popločenih škrilom 35.000,00 28.455,28 

bagatelna 
nabava     

42. R0260 
Popravak dijela ulica R. 
Končara i Obala m. Tita 100.000,00 81.300,81 

otvoreni 
postupak     

43. R0262 

Materijali i dijelovi za 
tek. i inv.odr. Plaže, 
otoci 30.000,00 24.390,24 

bagatelna 
nabava     

44. R0270 
Najam pokretnih WC 
kabina i kontejnera - GP 25.000,00 20.325,20 

bagatelna 
nabava     

 OSTALO         

45. 

R0032-
0066-
0226-
0272-
0281 

Energija - sva mjerna 
mjesta 475.000,00 386.178,86 

otvoreni 
postupak 

okvirni 
sporazum siječanj 

1 godina 
+ 1 
godina usluga 

 
 

 

V. 
 Ovim Izmijenjenim i dopunjenim planom nabave za 2012. godinu koji se odnosi na 
nabavu roba, usluga i izvođenje radova sada je ispravno određeno kako slijedi: 

Ev. 
Br. Pozicija predmet nabave 

planirana 
vrijednost 

procijenjena 
vrijednost 

vrsta 
postupka 
nabave 

Ugovor/okvirni 
sporazum 

planirani 
početak 
postupka 

planirano 
trajanje 
ugovora 

roba/usluga 
/radovi 

  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA  

1. R0010 

Reprezentacija - redovna 
djelatnost preds. i izvr. 
Tijela 60.000,00 48.780,49 

bagatelna 
nabava        

2. R0016 Usluge promidžbe i inf. 62.000,00 50.406,50 
bagatelna 
nabava        

3. R0018 
Usluge tiskanja općinskog 
glasila i sl. novina 35.000,00 28.455,28 

bagatelna 
nabava        

4. R0035 
Reprezentacija - 
međunarodna suradnja 30.000,00 24.390,24 

bagatelna 
nabava        
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  ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  

5. R0050 
Uredski materijal i 
literatura 55.000,00 44.715,45 

bagatelna 
nabava        

6. R0055 Mobilna telefonija 43.000,00 34.959,35 
bagatelna 
nabava        

7.   
Usluge telefona - fiksni 
linija 61.000,00 49.593,50 

bagatelna 
nabava        

8.   Usluge pošte 29.000,00 23.577,24 
bagatelna 
nabava        

9.   Usluge interneta 7.000,00 5.691,06 
bagatelna 
nabava        

10. R0065 
Održavanje programa 
komunalne naknade 34.500,00 28.048,78 

bagatelna 
nabava        

11.   
Održavanje programa 
knjigovodstva 65.500,00 53.252,03 

bagatelna 
nabava        

12.   

Održ. Sustava za 
elektroničko upravljanje 
dokumentima 35.000,00 28.455,28 

bagatelna 
nabava        

13. R0066  Računalne usluge ostalo 30.000,00 24.390,24 
bagatelna 
nabava        

  
UREĐENJE OPĆINSKIH OBJEKATA  
 

14. R0087 
Tekuće i inv. održ. - 
poslovni prostori 40.000,00 32.520,33 

bagatelna 
nabava        

15. R0088 
Tekuće i inv. održ. - 
stambeni objekti 50.000,00 40.650,41 

bagatelna 
nabava        

16. R0090 
Tekuće i inv. Održ. - 
kupnja snage el.energije 30.000,00 24.390,24 

bagatelna 
nabava        

17. R0091 
Tekuće i inv. Održ. - 
stolarija - stara škola 40.000,00 32.520,33 

bagatelna 
nabava        

18. R0095 
Tekuće i inv. održ. - stara 
Škola Gradina II. Faza 500.000,00 406.504,07 

otvoreni 
postupak ugovor ožujak 

60 - 90 
dana radovi 

19. R0096 
Izgradnja dodatne 
prostorije - vrtić Tići 300.000,00 243.902,44 

otvoreni 
postupak ugovor kolovoz 

60 - 120 
dana radovi 

  SOCIJALNI PROGRAM 

20. R0211 
Savjetovanje u sklopu 
socijalnog programa 23.000,00 18.699,19 

bagatelna 
nabava         

  PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, ZAŠTITA OKOLIŠA  

21. R0350 
Idejni projekt garažne 
zgrade u Vrsaru 150.000,00 121.951,22 

otvoreni 
postupak ugovor lipanj 

60 - 180 
dana usluga 

22. R0353 
Projekt izgradnje 
ambulante 50.000,00 40.650,41 

bagatelna 
nabava        

23. R0354 UPU Vrsar 130.500,00 106.097,56 
otvoreni 
postupak 

ugovor sklopljen 2008. KLASA:350-
02/07-01/9 
   usluga 

24. R0358 Izmjene PPU Općine Vrsar 250.000,00 203.252,03 
otvoreni 
postupak ugovor veljača 

18 - 24 
mjeseca usluga 

25. R0359 
UPU "Golf Stancija 
Grande" 60.000,00 48.780,49 

bagatelna 
nabava        

26. R0361 UPU naselja Kloštar 86.000,00 69.918,70 
bagatelna 
nabava        

27.   
Usklađivanje geodetske 
podloge za UPU Kloštar 64.000,00 52.032,52 

bagatelna 
nabava        

28. R0362 DPU Vrsar Istok II 150.000,00 121.951,22 
otvoreni 
postupak ugovor travanj 

12 - 18 
mjeseci usluga 

  GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

29. 
R0335-
0336 

Izgradnja prometnica zona 
Neon  3.300.000,00 2.682.926,83 

otvoreni 
postupak ugovor ožujak 

120 - 
150 dana radovi 

30. R0337 
Izgradnja prometnica 
kapetanova stancija 555.000,00 451.219,51 

otvoreni 
postupak ugovor veljača 

60 - 90 
dana radovi 

31. R0340 
Javna rasvjeta Vrsar istok-
stari grad 85.000,00 69.105,69 

bagatelna 
nabava        
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  ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

32. R0258 
Sanacija oborinske 
odvodnje 45.000,00 36.585,37 

bagatelna 
nabava        

33. R0267 
Horizontalna saobraćajna 
signalizacija 70.000,00 56.910,57 

bagatelna 
nabava        

34. R0267 

Vertikalna signalizacija - 
zamjena ploča 
dobrodošlice 40.000,00 32.520,33 

bagatelna 
nabava        

35. R0271 
Održavanje ograde 
nogometnog igrališta 50.000,00 40.650,41 

bagatelna 
nabava        

36. R0274 Dekoracija mjesta 30.000,00 24.390,24 
bagatelna 
nabava        

37. R0275 Uređenje dječjih parkova 50.000,00 40.650,41 
bagatelna 
nabava        

38. R0280 Dječja igrala 86.000,00 69.918,70 
bagatelna 
nabava        

39. R0288 
Uređenje ulaza u naselje 
Vrsar 30.000,00 24.390,24 

bagatelna 
nabava        

40. R0292 
Uređenje ulica u Vrsaru - 
popravak asfalta i sl. 30.000,00 24.390,24 

bagatelna 
nabava        

41. R0295 
Uređenje lokalnih cesta na 
području sela 30.000,00 24.390,24 

bagatelna 
nabava        

42. R0296 
Uređenje cesta na području 
naselja Vrsar i stancija 30.000,00 24.390,24 

bagatelna 
nabava        

43. R0298 
Popravak ulica popločenih 
škrilom 35.000,00 28.455,28 

bagatelna 
nabava        

44. R0302 
Popravak dijela ulica R. 
Končara i Obala m. Tita 100.000,00 81.300,81 

otvoreni 
postupak ugovor ožujak 

5 - 15 
dana radovi 

45. R0304 
Materijali i dijelovi za tek. 
i inv.odr. Plaže, otoci 30.000,00 24.390,24 

bagatelna 
nabava        

46. R0313 
Najam pokretnih WC 
kabina i kontejnera - GP 25.000,00 20.325,20 

bagatelna 
nabava        

  OSTALO  

47. 
R0052-0165-0166-0266-
-0303-0315-324 

Energija 
- sva 
mjerna 
mjesta 483.200,00 392.845,53 

otvoreni 
postupak 

okvirni 
sporazum veljača 

1 godina 
+ 1 
godina roba 

 
 

VI.  
Ovaj Plan nabave objavit će se u “Službenim novinama Općine Vrsar ”.  

                 
KLASA: 400-01/12-01/0001 
URBROJ: 2167/02-03-01-01-17-12-0002 
 
        OPĆINSKI NA ČELNIK 
           Franko Štifanić v.r. 
 
Napomena: Ovaj Plan je u cijelosti objavljen na www.vrsar.hr 
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3. 
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11), članka 58. Statuta Općine Vrsar 
(„Službene novine Općine Vrsar“ broj 6/09), a u svezi s Proračunom Općine Vrsar, Općinski 
načelnik Franko Štifanić dana 30. prosinca 2011. donosi 
 

PLAN prijma u službu u Općini Vrsar za 2012. godinu 
 

Članak 1. 
 Donosi se Plan prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar za 2012. 
godinu kojim se utvrđuje stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i 
namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika u 2012. godini. 
 

Članak 2. 
 Podaci iz članka 1. iskazani su u tablici koja se nalazi u nastavku i koja čini sastavni 
dio ovog Plana. 
 Kratice u tablici imaju sljedeće značenje: 

- MS -  radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje magistra struke ili stručnog 
specijalista, 

- PS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje sveučilišnog prvostupnika 
struke ili stručnog prvostupnika struke, 

- SSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje srednje stručne spreme, 
- NSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje niže stručne spreme ili 

završena osnovna škola, 
- V - vježbenici 

UPRAVNO  
TIJELO 

Broj sistematiziranih 
Radnih mjesta 

Broj popunjenih 
radnih mjesta 

Potreban broj 
službenika i  

namještenika 

Potreban broj 
vježbenika  

MS PS SSS NSS MS PS SSS NSS MS PS SSS NSS MS PS SSS NSS 
Jedinstveni 
upravni 
odjel 

9 0 9 2 8 0 6 2 1 0 3 0 0 0 0 0 

 
UKUPNO 

9 0 9 2 8 0 6 2 1 0 3 0 0 0 0 0 

 

Članak 3. 
 Utvrđuje se da će se od 01. siječnja 2012. popuniti nepopunjeno radno mjesto 
"Pomoćnik voditelja odsjeka za financije, proračun i računovodstvo - radno mjesto I. 
kategorije - rukovoditelj 3. razine - klasifikacijski rang 10." i to unaprjeđenjem i rasporedom 
računovodstvenog referenta koji zadovoljava zakonske uvjete za ovo radno mjesto. 
 

Članak 4. 
 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama 
Općine Vrsar“. 
KLASA: 011-01/11-01/0026      OPĆINSKI NA ČELNIK 
URBROJ: 2167/02-03-01-01-17-11-0001       Franko Štifanić v.r. 
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4. 
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08 i 
36/09 i 150/11) i članka 58. Statuta Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“, broj 9/09, 
1/11) Općinski načelnik Općine Vrsar, dana 02.01.2012. godine, donosi 
 

P R A V I L N I K 
o korištenju službenih mobilnih telefona 

 
Članak 1. 

Ovim Pravilnikom uređuje se korištenje službenih mobilnih telefona, te prava i obveze 
općinskih dužnosnika, službenika, namještenika i ostalih korisnika u vezi korištenja mobilnih 
telefona. 
 

Članak 2. 
Pravo na korištenje službenog mobilnog telefona imaju općinski načelnik, zamjenik 

općinskog načelnika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, te ostali, sukladno posebnoj 
odluci Općinskog načelnika. 
 

Članak 3. 
Korisnici mobilnih telefona zadužuju se za korištenje mobilnih telefona na temelju 

posebnog obrasca. 
 

Članak 4. 
Općina Vrsar snosi troškove korisnicima mobilnih telefona u službene svrhe do 

paušalnog mjesečnog iznosa, u koji je uključena i pretplata i PDV, na način: 
- općinski načelnik do 1.000 kuna,  
- zamjenik načelnika do 500 kuna, 
- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela do 700 kuna, 
- ostali sukladno posebnoj odluci načelnika. 

Razliku telefonskih troškova iznad odobrenog iznosa iz stavka 1. ovog članka dužan je 
podmiriti svaki korisnik mobilnog telefona po ispostavljenom računu. 

Općinski načelnik može odlučiti da pojedinom korisniku Općina snosi troškove veće od 
iznosa iz prethodnog stavka ukoliko su oni nastali u svrhu obavljanja redovnih ili izvanrednih 
potreba službe, a temeljem izvještaja o obavljenim telefonskim razgovorima.  
 

Članak 5. 
Korisnici mobilnih telefona potpisuju izjavu da su suglasni da iznos ukupnih troškova 

mobilnog telefona koji je veći od iznosa predviđenog člankom 4. ovog Pravilnika, uplaćuju na 
žiro račun proračuna Općine, odnosno da im se isti obustavi prilikom obračuna plaće ili 
naknade.    

Obračun i praćenje izdataka nastalih korištenjem mobilnih telefona obavljat će Odsjek 
za financije, proračun i računovodstvo. 
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Članak 6. 

Korisnici mobilnih telefona dužni su brinuti o istome na način da aparat bude ispravno 
korišten, a svaku promjenu, gubitak aparata ili slično dužni su odmah prijaviti. 

Korisnik mobilnog telefona dužan je u roku 8 dana od dana prestanka obnašanja 
dužnosti odnosno gubitka prava na korištenje mobilnog telefona, predati SIM karticu Odsjeku 
za financije, proračun i računovodstvo. 

Po isteku mjeseca u kojem je došlo do prestanka obnašanja dužnosti, prestanku radnog 
odnosa ili gubitka prava na korištenje mobilnog telefona, Odsjek za financije, proračun i 
računovodstvo dostavit će obračun korisniku uz obvezu podmirivanja eventualno nastalih 
izdataka iznad iznosa utvrđenih u članku 4. ovog Pravilnika. 
 

Članak 7. 
Nepridržavanje odredbi ovoga Pravilnika predstavlja povredu službene dužnosti 

odnosno radne obveze. 
 

Članak 8. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Vrsar“, a primjenjuje se od 1.1.2012. godine. 
 
 
 
KLASA: 011-01/11-01/0028 
URBROJ: 2167/02-03-01-01-12-11-0001 
Vrsar, 02.01.2012. 
 

OPĆINSKI NA ČELNIK 
         Franko Štifanić v.r. 
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5. 
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08,  
36/09 i 150/11) i članka 58. Statuta Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“, broj 9/09, 
1/11) Općinski načelnik Općine Vrsar, dana 02.01.2012. godine, donosi 
 

P R A V I L N I K  
 

 
o korištenju službenih osobnih automobila Općine Vrsar 

i privatnih osobnih automobila za službene potrebe 
 

Članak 1. 
Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i način korištenja službenih osobnih automobila 

kao i privatnih automobila za službene potrebe. 
 

Članak 2. 
Službene automobile koriste dužnosnici, službenici i namještenici Općine Vrsar (u 

daljnjem tekstu: Općine), a iznimno i treće osobe po odobrenju Općinskog načelnika odnosno 
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. 
 

Članak 3. 
Osobe iz čl.2. ovog Pravilnika moraju imati važeću vozačku dozvolu te se pridržavati 

odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama kao i ovog Pravilnika a prilikom korištenja 
službenih automobila postupati pažnjom dobrog gospodara te u skladu s uobičajenim načinom 
uporabe. 
 

Članak 4. 
Pod službenim potrebama u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se obavljanje 

poslova i zadataka koji pripadaju u samoupravni djelokrug rada upravnih tijela, a osobito: 
− poslovi i zadaci izvan sjedišta upravnog tijela,  
− sudjelovanje na sastancima i sjednicama,  
− prijevoz potreban za rad upravnog tijela, 
− obavljanje drugih poslova po ovlaštenju Općinskog načelnika. 

U slučaju kada se službeni automobil koristi za odlazak na službeno putovanje u 
inozemstvo, korištenje odobrava Općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela. 
 

Članak 5. 
Za vrijeme korištenja službenog automobila korisnici su dužni voditi evidenciju o 

izvršenim radnjama i prijeđenim kilometrima na utvrđenom obrascu putnog radnog lista ili 
putnog naloga kojim je zadužen svaki osobni automobil, a kojeg izdaje poslovni tajnik. 

Putni nalog i putni radni list moraju obvezno sadržavati: 
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− datum izdavanja,  
− ime i prezime osobe koja koristi službeni automobil, 
− smjer kretanja - lokaciju na koju osoba putuje,  
− svrhu putovanja,  
− vrijeme trajanja putovanja, 
− datum i vrijeme kretanja na put i početna kilometraža,  
− datum i vrijeme povratka s puta i završna kilometraža, 
− podatke o oštećenjima i nedostacima na vozilu,  
− potpis ovlaštene osobe i pečat. 

 
Članak 6. 

Osobe iz članka 2. ovog Pravilnika, obvezne su vratiti službene automobile do kraja 
radnog vremena, osim u iznimnim slučajevima kada je odobreno korištenje službenog 
automobila do završetka započetih poslova izvan radnog vremena ili povratka sa službenog 
puta. 

Korisnici službenih automobila dužni su u slučaju prometne nezgode ili oštećenja 
automobila kao i u slučaju kvara na automobilu, odmah o tome izvijestiti Jedinstveni upravni 
odjel. 

Po završetku služenog puta i korištenja službenog automobila, osoba kojoj je izdan 
putni radni list, dužna je primjerak uredno ispunjenog putnog radnog lista zajedno sa 
ključevima i karticom za nabavku goriva predati poslovnom tajniku. 
 

Članak 7. 
Korisnik službenog automobila dužan je za svako punjenje vozila gorivom na 

benzinskoj postaji, dostaviti poslovnom tajniku urednu dokumentaciju (račun ili slip s 
pečatom benzinske postaje i upisanim stanjem kilometraže prilikom punjenja). 

Poslovni tajnik dužan je jednom mjesečno, najkasnije do 5-tog u mjesecu za prethodni 
mjesec, prikupljenu dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka zajedno sa specifikacijom 
troškova i ukupno prijeđenom kilometražom dostaviti Odsjeku za financije, proračun i 
računovodstvo. 

Jedinstveni upravni odjel dužan je jednom godišnje dostaviti Općinskom načelniku 
izvješće o prijeđenim kilometrima i potrošnji goriva za sve službene automobile. 

 
Članak 8. 

Brigu o tehničkom pregledu automobila, redovnom servisiranju i popravcima, 
odnosno održavanju njihove ispravnosti vodi službenik sukladno odredbama Pravilnika o 
dužnosnicima i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar. 

 
Članak 9. 

Privatni osobni automobili se u načelu ne smiju koristiti u službene svrhe, osim u 
posebnim okolnosti i temeljem odobrenja Općinskog načelnika ili pročelnika Jedinstvenog 
upravnog odjela. 
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U slučajevima iz točke 1. ovog članka, osobama iz članka 2. ovog Pravilnika kojima 
se odobri korištenje privatnog automobila u službene svrhe, imaju pravo na naknadu troškova 
sukladno odredbama Pravilnika o radu i važećim zakonskim propisima. 

 
Članak 10. 

 Nepridržavanje odredbi ovoga Pravilnika predstavlja povredu službene dužnosti 
odnosno radne obveze. 
 

Članak 11. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Vrsar“, a primjenjuje se od 1.1.2012. godine. 
 
KLASA: 011-01/11-01/0027 
URBROJ: 2167/02-03-01-01-12-11-0001 
Vrsar, 02.01.2012. 

OPĆINSKI NA ČELNIK 
        Franko Štifanić v.r. 
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III. Mjesni odbor Gradina 
 

1. 
 

Na temelju  članka 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj:33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i na temelju  članka 
73. Statuta Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj: 6/09 i 1/11), Vijeće Mjesnog 
odbora Gradina dana 09. lipnja 2011. godine donosi  
 
 

POSLOVNIK  
O RADU VIJEĆA  MJESNOG ODBORA 

GRADINA 
 

I. OPĆE ODREDBE  
Članak 1. 

            Ovim se Poslovnikom Vijeća mjesnog odbora uređuje načina rada Vijeća  mjesnog 
odbora (u daljnjem tekstu: Vijeće), a osobito: 

• konstituiranje Vijeća,  
• izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća,   
• prava i dužnosti predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća,   
• prestanak mandata članova Vijeća, razrješenje predsjednika i potpredsjednika,  
• poslovni red na sjednicama Vijeća i donošenje akata,  
• osnivanje i način rada radnih tijela Vijeća,  
• javnost rada Vijeća,  
• obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za Vijeće.  

  
II.   KONSTITUIRANJE VIJE ĆA  
 

Članak 2. 
            Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva Općinski načelnik Općine Vrsar ili osoba koju 
on ovlasti.  
            Vijeće je konstituirano izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna 
većina članova Vijeća.  
 

Članak 3. 
            Sjednicu otvara i vodi do izbora najstarijeg člana Vijeća osoba iz članka 2. stavak 1. 
ovoga Poslovnika.  
            Dnevni red konstituirajuće sjednice Vijeća utvrđuje se na početku sjednice, a može se 
promijeniti tijekom sjednice na prijedlog predsjedavatelja ili najmanje dva člana Vijeća, o 
čemu odlučuje Vijeće većinom glasova. 
            Ako na prvoj sjednici nije nazočna većina svih  članova Vijeća, sjednica se ponovno 
saziva u roku od  petnaest (15) dana.  
 

Članak 4. 
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            Do izbora predsjednika Vijeća sjednici privremeno predsjedava dobno najstariji član 
Vijeća prisutan na sjednici kao privremeni predsjednik.  
 

Članak 5. 
            Na konstituirajućoj sjednici Vijeće se upoznaje s Rješenjem Općinskog izbornog 
povjerenstva Općine Vrsar o provedenim izborima i izabranim članovima Vijeća.  
            Nakon  čitanja Rješenja, predsjedavatelj poziva najstarijeg prisutnog  člana Vijeća da 
preuzme vođenje sjednice.  
 

Članak 6. 
            Nakon što Vijeće primi na znanje Rješenje iz  članka 5. ovoga Poslovnika,  članovi 
Vijeća daju izjavu.  
 Tekst izjave glasi:  
            “Izjavljujem, da  ću dužnost  člana Vijeća mjesnog odbora obavljati savjesno i 
odgovorno i da  ću se u svom radu pridržavati Ustava Republike Hrvatske, Zakona, Statuta 
Općine Vrsar i Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora i poštovati pravni poredak, te da ću 
se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske, Istarske Županije, Općine Vrsar i 
Mjesnog odbora Gradina.”  
            Vijećnici nakon čitanja teksta izjave izgovaraju “Prisežem” i potpisuju tekst izjave 
pred predsjedavateljem.  
 

Članak 7. 
            Član Vijeća koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, odnosno zamjenik člana 
Vijeća koji počinje obnašati dužnost  člana Vijeća, daje izjavu na prvoj sjednici Vijeća na 
kojoj je nazočan.  
  
III.   IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA VIJE ĆA  
 

Članak 8. 
            Predsjednik i potpredsjednik Vijeća biraju se na konstituirajućoj sjednici.  
Izbor  predsjednika Vijeća obavlja se tajnim glasovanjem putem glasačkog listića.  
            Za predsjednika Vijeća izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina svih članova 
Vijeća.  
            Ako niti jedan kandidat ne dobije većinu glasova svih  članova Vijeća privremeni 
predsjednik proglašava stanku od 15 minuta nakon čega se izbori ponavljaju.  
            Ako niti u drugom glasovanju ne bude izabran predsjednik Vijeća, Općinski načelnik 
ili od njega ovlaštena osoba prekida sjednicu i saziva njen nastavak  u roku od 15 dana.  
 

Članak 9. 
            Materijale za izbore osigurava Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar.  
 Postupak izbora vodi osoba koju je Općinski načelnik ovlastio (u nastavku teksta: 
ovlaštena osoba), odnosno Općinski načelnik Općine Vrsar.  
            O izboru za predsjednika Vijeća vodi se zapisnik koji vodi službenik općinske uprave 
(u nastavku teksta: zapisničar).  
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Članak 10. 

            Nakon izbora predsjednika Vijeća bira se potpredsjednik, na način i po postupku 
propisanim za izbor predsjednika Vijeća.  
            Izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina svih članova Vijeća.  
    
IV.  PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA  I ČLANOVA 
VIJEĆA  
 

Članak 11. 
            Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora:  

1. predstavlja Mjesni odbor i Vijeće Mjesnog odbora,  
2. saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Vijeća i potpisuje 

akte Vijeća,  
3. provodi i osigurava provođenje odluka Vijeća,  
4. surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća,  
5. informira građane o pitanjima važnim za Mjesni odbor,  
6. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vijeće Mjesnog odbora, Općinsko vijeće i 

Općinski načelnik,  
7. odgovoran je za preuzimanje i verificiranje obaveza, ovjeru izvršenih radova, 

izvršenih naloga za plaćanje na teret odobrenih sredstava u proračunu Općine Vrsar i 
ostalih sredstava,  

8. osigurava pravodobno i potpuno informiranje građana o radu Vijeća Mjesnog odbora i 
radnih tijela Vijeća Mjesnog odbora.  
 

Članak 12. 
            Potpredsjednik Vijeća pomaže u radu predsjedniku Vijeća, te obavlja poslove iz 
njegova djelokruga za koje ga on ovlasti.  
            Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik predsjednika dužan je pridržavati se 
naputaka predsjednika Vijeća.  
            Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Vijeća, zamjenik predsjednika ima prava i 
dužnosti predsjednika Vijeća.  
            Potpredsjednik Vijeća MO zamjenjuje predsjednika Vijeća MO, sa ovlastima koje je 
na njega prenio predsjednik Vijeća Mjesnog odbora.  
 

Članak 13. 
            Član Vijeća ima sljedeća prava i dužnosti:  

• prisustvovati sjednicama Vijeća,  
• predlagati Vijeću razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,  
• raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Vijeća,  
• obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga povjeri Vijeće.  

 
Članak 14. 

            Predsjednik, potpredsjednik i  član Vijeća ne smije se u obavljanju privatnih poslova, 
gospodarskih i drugih djelatnosti, bilo za sebe bilo za svojeg poslodavca, koristiti položajem 
člana Vijeća i naglašavati tu dužnost.  
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V. PRESTANAK ČLANSTVA U VIJE ĆU, RAZRJEŠENJE PREDSJEDNIKA 
I POTPREDSJEDNIKA VIJE ĆA  
 

Članak 15. 
            Predsjednik i potpredsjednik Vijeća mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka 
mandata.  
            Prijedlog za razrješenje predsjednika odnosno potpredsjednika mogu dati:  

1. najmanje 2 člana Vijeća,  
2. najmanje 15 % birača s područja mjesnog odbora,  
3. Općinsko vijeće Općine Vrsar,  
4. Općinski načelnik.  

            Prijedlog za razrješenje mora biti obrazložen. O prijedlogu za razrješenje odlučuje se 
većinom glasova svih članova Vijeća.  
            Prijedlog za razrješenje može se podnijeti:  
•  ako predsjednik odnosno potpredsjednik ne sazove sjednicu Vijeća minimalno jednom u 3 
mjeseca,  
•  ako predlagatelj smatra da predsjednik, odnosno potpredsjednik svojim ponašanjem šteti 
ugledu Vijeća ili da je zlouporabio položaj ili prekoračio ovlasti.  
•  ako predsjednik odnosno potpredsjednik ne izvršavaju preuzete obveze koje je na njih 
prenio Općinski načelnik, Općinsko vijeće ili Vijeće mjesnog odbora.  
 

Članak 16. 
            Predsjednik odnosno potpredsjednik Vijeća može podnijeti ostavku.  
            Predsjedniku i potpredsjedniku Vijeća dužnost prestaje danom kada Vijeće utvrdi 
činjenicu podnošenja ostavke na dužnost.  
            U slučaju iz stavka 2. ovog  članka Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika 
odnosno potpredsjednika u roku od narednih 30 dana.  
 

Članak 17. 
            Članu Vijeća Mjesnog odbora mandat prestaje prije isteka redovitoga 
četverogodišnjeg mandata u slijedećim slučajevima:  

• ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke, shodno pravilima o dostavi 
propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,  

• ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna 
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,  

• ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 
trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,  

• ako odjavi prebivalište s područja mjesnog odbora, danom odjave prebivališta,  
• ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje 

hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka  
• smrću  

             Mirovanje mandata  člana Vijeća i prestanak mirovanja mandata  člana Vijeća 
nastupa u slučajevima određenim zakonom.  
            O nastupu mirovanja odnosno prestanku mandata  člana Vijeća te početku mandata 
zamjeniku, Vijeće ne odlučuje, već te činjenice prima k znanju bez glasovanja.  
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Članak 18. 

            Upražnjeno mjesto u Vijeću popunjava politička stranka, odnosno nezavisna lista s 
koje je bio član Vijeća koji je prijevremeno prestao obnašati dužnost u Vijeću.  
            Mandat  novog  člana Vijeća započinje potpisom izjave o prihvaćanju dužnosti člana 
Vijeća, a traje do isteka mandata Vijeća.  
  
VI.   POSLOVNI RED SJEDNICE VIJE ĆA I DONOŠENJE AKATA VIJE ĆA   
 

Članak 19. 
            Vijeće radi na sjednicama.  
            Sjednice Vijeća održavaju se u pravilu jednom mjesečno.  
            Predsjednik Vijeća dužan je sazvati sjednicu ako  to zatraži Općinsko vijeće , Općinski 
načelnik ili 2 člana Vijeća, u roku od 10 dana od dana dostave zahtjeva. 
            Vijeće može donijeti zaključak da u određene mjesece u godini neće zasjedati. 
  

Članak 20. 
            Poziv za sjednicu i dnevni red sjednice Vijeća predlaže predsjednik Vijeća.  
           Poziv za sjednicu obvezno sadržava: dan, vrijeme i mjesto održavanja sjednice i 
predloženi dnevni red.  
           Pozive za sjednicu priprema i šalje predsjednik Vijeća, najkasnije 3 dana prije dana 
održavanja sjednice.  
            Uz poziv za sjednicu prilažu se svi materijali potrebni za raspravu po predloženim 
točkama dnevnog reda.  
            Iznimno, materijali iz prethodnog stavka mogu biti dostavljeni članovima Vijeća i na 
samoj sjednici ako zbog objektivnih  okolnosti to nije moglo biti učinjeno redovnim putem i u 
rokovima iz stavka 3. ovog članka.  
            U slučaju hitnosti, sjednica može biti sazvana i telefonski.  
 

Članak  21. 
             U  slučaju opravdane odsutnosti,  član Vijeća dužan je o istoj obavijestiti predsjednika 
Vijeća najkasnije na dan održavanja sjednice.  
 

Članak 22. 
            Na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.  
            Zapisnik vodi Tajnik Mjesnog odbora, odnosno drugi djelatnik općinske uprave.  
            Zapisnik potpisuju predsjednik Vijeća i zapisničar.  
 

Članak 23. 
            Zapisnik obvezno sadrži: redni broj  sjednice, dan i mjesto održavanje sjednice, 
vrijeme početka sjednice, imena i prezimena nazočnih na sjednici, imena i prezimena 
opravdano, odnosno neopravdano odsutnih, usvojen dnevni red, tekst usvojenih zaključaka po 
točkama dnevnog reda s rezultatom glasovanja, te vrijeme završetka sjednice.  
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            Uz elemente iz prethodnog stavka u zapisnik se mogu unijeti i drugi elementi za koje 
zapisničar ili  članovi Vijeća procijene da su bitni.  
             Tijek rasprave u pravilu se ne unosi u zapisnik, ali svaki sudionik rasprave može 
zatražiti da se njegova izjava unese u zapisnik.  
 

Članak 24. 
            Zapisnik sa sjednice dostavlja se svim  članovima Vijeća u materijalima za narednu 
sjednicu Vijeća.  
            Zapisnik se usvaja na prvoj narednoj sjednici Vijeća, zajedno s eventualnim usvojenim 
izmjenama i dopunama u odnosu na prvotni tekst zapisnika. 
  

Članak 25. 
            Nakon otvaranja sjednice predsjednik Vijeća daje potrebna objašnjenja u vezi s radom 
sjednice te obavještava članove Vijeća o broju nazočnih članova Vijeća.  
            U slučaju nedostatka kvoruma početak sjednice odgađa se za 30 minuta, a ako ni tada 
ne bude kvoruma sjednica se odgađa, a sljedeća zakazuje u roku od 7 dana.  
             Sjednica se odgađa i ako na istoj nisu nazočni ni predsjednik ni potpredsjednik 
Vijeća, neovisno o utvrđenom kvorumu.  
 

Članak 26. 
            Zapisnik se usvaja na prvoj narednoj sjednici s usvojenim izmjenama i dopunama, i to 
prije utvrđivanja dnevnog reda.  
            Svaki  član Vijeća ima pravo predlagati izmjene i dopune predloženog dnevnog reda.  
            Na sjednici se može voditi rasprava i donositi zaključci samo po usvojenim točkama 
dnevnog reda.  
            Riječ daje predsjednik Vijeća sudionicima na sjednici prema redoslijedu prijava za 
raspravu.  
 

Članak 27. 
            Na sjednici se zaključci donose javnim glasovanjem “za”, “protiv” i “suzdržan”.  
           Ako po pojedinoj točki dnevnog reda postoje dva ili više prijedloga zaključaka, za 
svaki se glasuje posebno.  
 Zaključak je usvojen ako je za njega glasovala većina nazočnih članova Vijeća.  
 Većinom glasova svih članova Vijeća donose se:  

• Poslovnik o radu,   
• Pravila Mjesnog odbora,   
• Program rada,   
• Financijski plan i godišnji obračun,   
• Odluke o razrješenju članova Vijeća.   

            Zaključci i drugi akti utvrđeni na sjednici obvezujući su za Vijeće.  
  
VII.   OSNIVANJE I NA ČIN RADA RADNIH TIJELA VIJE ĆA 
 

Članak 28. 
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            Vijeće može osnovati stalna i povremena radna tijela.  
            Radna tijela osnivaju se odlukom kojom se uređuje njihov naziv, sastav, broj članova, 
djelokrug i način rada.  
             U radnim tijelima razmatraju se pojedina pitanja o kojima se raspravlja ili odlučuje u 
Vijeću.  
            Predsjednik radnog tijela predsjedava njegovim sjednicama.  
 

Članak 29. 
             Radno tijelo može zauzimati stajališta o pitanjima iz svoga djelokruga samo ako je na 
sjednici nazočna većina članova radnog tijela, a odluke se donose većinom glasova nazočnih 
članova.   
 

Članak 30. 
            O radu na sjednici vodi se zapisnik.  
           Zapisnik sadrži podatke o radu na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te usvojenim 
zaključcima.  
            U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.  
            Zapisnik vodi i potpisuje predsjednik radnog tijela.  
  
VIII.  JAVNOST RADA VIJE ĆA 
 

Članak 31. 
           Rad Vijeća Mjesnog odbora je javan.  
           Predsjednik Vijeća je dužan upoznati javnost s  obavljanjem poslova iz svog 
djelokruga putem oglasne ploče mjesnog odbora ili na drugi prikladan način.  
            Javnost rada tijela Mjesnog odbora osigurava se:  

• javnim održavanjem sjednica Vijeća Mjesnog odbora i njegovih radnih tijela,  
• iznošenjem na javnu raspravu na zboru građana programa i planova rada mjesnog 

odbora i značajnih odluka i drugih akata Vijeća Mjesnog odbora,  
• informiranjem građana putem medija,  
• informiranjem građana putem informacijskog sustava Općine Vrsar,  
• objavljivanjem donesenih odluka i drugih akata isticanjem na oglasnoj ploči i drugim 

vidnim mjestima u naselju ili na drugi građanima dostupan način,  
• davanjem javnog odgovora Vijeća Mjesnog odbora na pitanja koja postavljaju građani 

na zboru građana, drugim oblicima susreta i savjetovanja građana ili na sastancima 
udruženja građana u Mjesnom odboru.  

 
Članak 32. 

            Građani imaju pravo prisustvovati sjednici Vijeća.  
            Građani su dužni najaviti svoju nazočnost na sjednici Vijeća predsjedniku Vijeća, 
najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.  
             Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog 
prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.  
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IX.   OBAVLJANJE STRU ČNIH, ADMINISTRATIVNIH I DRUGIH POSLOVA ZA 
VIJEĆE 
 

Članak 33. 
            Vijeće Mjesnog odbora može se obraćati Jedinstvenom upravnom odjelu Općine za 
pomoć.  
            Poslovi za mjesne odbore koje pruža općinska uprava Općine Vrsar su:  

• administrativna priprema i izrada materijala (pozivi, obavijesti, upitnik/anketa, različiti 
obrasci-zahtjevi, prijave i sl., informacije, analize i sl.) za Vijeće MO, a u dogovoru s 
predsjednikom Vijeća mjesnog odbora,  

• stručno-savjetodavni poslovi iz nadležnosti mjesnih odbora,  
• knjigovodstveno-računovodstveni i sl. poslovi,  
• poslove propisane evidencije i statistike,  
• i druge slične poslove iz nadležnosti tijela mjesnog odbora.  

            Vijeća mjesnih odbora ne mogu vršiti zapošljavanje osoba za obavljanje poslova iz 
svoje nadležnosti.  
            Općina se, sukladno svojim mogućnostima, brine o osiguravanju prostorija, opreme i 
sredstava za rad tijela mjesnog odbora.  
  
X.   ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 34. 
            Ovaj Poslovnik stupa na snagu  danom njegova donošenja, a objavit  će se u 
"Službenim novinama Općine Vrsar". 
 
KLASA: 026-01/11-01/0003 
URBROJ: 2167/02-02-01-01-13-11-0002 
Vrsar, 09.06.2011. 
 
 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA GRADINA 
 

          
         PREDSJEDNIK 
         VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
                   Davor Brečević v.r. 
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2. 
 

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine ", broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) Vijeće 
Mjesnog odbora Gradina na sjednici održanoj dana 26.04.2011. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Gradina 

 
 
 

1. Davor Brečević izabire se za predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Gradina. 
 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Općine Vrsar. 

 
 
KLASA: 026-01/11-01/0001  
Urbroj: 2167/02-03-01-01-13-11-0003 
Vrsar,  26.04.2011. 
 
 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA GRADINA 
 
 
 PREDSJEDATELJ VIJEĆA  

MJESNOG ODBORA 
Marjan Vasi ć v.r. 
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3.  
 

 Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora Gradina, Vijeće 
Mjesnog odbora Gradina na sjednici održanoj dana 09.06.2011. godine donosi 
 
 
 
 

O D L U K U 
o izboru potpredsjednika Vijeće Mjesnog odbora Gradina 

 
 

Članak 1. 
 

 Za potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora Gradina izabire se Pelo Mikulić. 
 

Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Općine Vrsar. 

 
 
KLASA: 026-01/11-01/0002 
URBROJ: 2167/02-02-01-01-13-11-0002 
Vrsar, 09.06.2011. 
 
  PREDSJEDNIK 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA 
Davor Brečević v.r. 

 
 

 


