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I. Općinsko vijeće
9
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 18/13 pročišćeni tekst) i članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", broj
6/09 i 1/11), Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine,
donosi
STATUT
OPĆINE VRSAR
I. POLAZIŠNA NAČELA
Uvažavajući sveprisutni trend ujedinjenja uz istovremenu demokratizaciju i
decentralizaciju vlasti u Europi, putem zaštite i jačanja lokalne samouprave; ukazujući na
činjenicu da je postojanje lokalne samouprave temelj svakog demokratskog ustrojstva, a
razvoj lokalne samouprave neizostavna pretpostavka unapređivanja prava građana da
sudjeluju u odlučivanju o javnim poslovima; uvjereni da lokalne interese i potrebe najbolje
mogu rješavati sami građani ove lokalne zajednice, neposredno ili putem izabranih
predstavnika; ponoseći se dostignutom razinom tolerancije i suživota među pripadnicima
različitih nacionalnih, kulturnih i jezičnih skupina na ovim prostorima; inzistirajući na
daljnjem unapređivanju tih odnosa, posebice jačanjem prava pripadnika talijanske nacionalne
zajednice; poštujući tradicije antifašizma na čijim zasadama su niknule brojne deklaracije o
ljudskim pravima; nastojeći da ova Općina postane "općinom blagostanja", Općinsko vijeće
Općine Vrsar prihvaća temeljna načela sadržana u Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi
od 15. listopada 1985. godine iz Strasbourga, prožimajući duhom te Povelje ovaj Statut.
II. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Vrsar, njena
obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova,
oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima
iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, imovina i financiranje, oblici suradnje
jedinica lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ostvarenje njenih prava i obveza.
Članak 2.
Općina Vrsar predstavlja prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, koja je povezana
zajedničkim interesima stanovništva.
Općina Vrsar je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o
područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
U sastavu Općine Vrsar su slijedeća naselja: Vrsar, Begi, Bralići, Delići, Flengi,
Gradina, Kloštar, Kontešići i Marasi.
Granice Općine Vrsar su granice katastarskih općina Vrsar, Lim i Gradina.
Članak 3.
Općina Vrsar je pravna osoba.
Sjedište Općine Vrsar, Općinskog vijeća i Općinskog načelnika je u Vrsaru, Trg
Degrassi 1.
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Članak 4.
Općina Vrsar ima grb, zastavu i svečanu zastavu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Vrsar i izražava pripadnost
Općini Vrsar.
Način uporabe i zaštita obilježja Općine Vrsar utvrđuje se posebnom odlukom
načelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 5.
Grb Općine Vrsar povijesni je grb Vrsara.
Opis grba: u ovalnom štitu, u plavom polju, na zelenom brijegu, u sredini stablo prirodno, smeđeg debla i grana, zelene krošnje i deset (10) crvenih plodova, u pratnji dva
medvjeda smeđe dlake, crveno naoružana, prednjim šapama oslonjena na deblo.
Likovno rješenje grba opisano u stavku 2. ovog članka, nalazi se u prilogu broj 1. i
sastavni je dio ovog Statuta.
Članak 6.
Zastava Općine Vrsar je jednobojna, plave boje, omjera dužine i širine 2:1, sa grbom
Općine Vrsar u sredini zastave, na sjecištu dijagonala, a grb je obrubljen zlatno-žutim rubom.
Likovno rješenje zastave opisano u stavku 1. ovog članka, nalazi se u prilogu broj 2. i
sastavni je dio ovog Statuta.
Članak 7.
Općina Vrsar ima i svečanu zastavu (gonfalon) dimenzija 80x160 cm, koja je
jednobojna, plave boje, na rubovima obrubljena zlatnom trakom a na dnu repa zlatnim
resicama. U sredini gonfalona nalazi se grb Općine Vrsar a iznad grba zlatnim slovima
ispisan dvojezični natpis "OPĆINA VRSAR - COMUNE DI ORSERA". Ispod grba u repu
gonfalona nalaze se ukrasni ornamenti, grančice masline i vinove loze zlatno obojani.
Likovno rješenje svečane zastave opisano u stavku 1. ovog članka, nalazi se u prilogu
broj 3. i sastavni je dio ovog Statuta.
Članak 8.
Općinski blagdani odredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 9.
Općinsko vijeće može osobu posebno zaslužnu za Općinu Vrsar proglasiti počasnim
građaninom.
Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveze i može se opozvati ako se
počastvovana osoba pokaže nedostojna takve počasti.
Članak 10.
Općina Vrsar dodjeljuje svoja priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog
značenja za njen razvitak i ugled, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva,
znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti, te
poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene.
Vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje, njihov izgled i oblik, kriteriji i
postupak, te tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuju se posebnim
odlukama.
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Članak 11.
Svi građani Općine Vrsar uživaju jednaka prava temeljena na principima poštivanja
ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti, jednakosti i izvornih načela antifašizma.
Članak 12.
Pripadnicima talijanske nacionalne zajednice, kao autohtone zajednice, osigurava se
sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom i
kulturna autonomija, zaštita ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslovima u skladu s
Ustavom, zakonom, ovim Statutom, općim i pojedinačnim aktima tijela Općine Vrsar.
Članak 13.
Korisnicima pojedinih lokalnih govora - dijalekata jamči se pravo na inicijativu i
kulturnu aktivnost, te pravo na tisak, poštivanje toponimike i narodnih tradicija.
Članak 14.
Vijeća nacionalnih manjina u Općini Vrsar imaju pravo:
- predlagati tijelima Općine Vrsar mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine,
uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za
nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose,
- isticati kandidate za dužnosti u tijelima,
- biti obaviješteni o svakom pitanju o kojem će raspravljati radna tijela Općinskog vijeća, a
tiče se položaja nacionalne manjine.
Članak 15.
Ostvarujući zajednički interes u okviru svog samoupravnog djelokruga, Općina Vrsar
uspostavlja i potiče suradnju s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave u zemlji i
inozemstvu u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.
Kada Općina Vrsar ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje
suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje, može s pojedinim jedinicama lokalne i
regionalne samouprave sklopiti akt o suradnji i međusobnim odnosima.
Odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno sklapanju akta o suradnji Općine Vrsar s
jedinicama lokalne i regionalne samouprave donosi Općinsko vijeće.
Općina Vrsar pod uvjetima utvrđenim zakonom može surađivati s međunarodnim
organizacijama i pristupati međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica.
III. ZAŠTITA AUTOHTONE ETNIČKE I KULTURNE OSOBITOSTI PRIPADNIKA
TALIJANSKE NACIONALNE ZAJEDNICE
Članak 16.
Pripadnicima talijanske nacionalne zajednice koji žive na području Općine Vrsar, radi
ostvarivanja slobode u izražavanju nacionalnih osobitosti zajamčuje se, suglasno Ustavu i
ovom Statutu, a u skladu s potrebama zajedničkog života s Hrvatima i pripadnicima drugih
etničkih i nacionalnih zajednica i manjina, slobodna i ravnopravna upotreba talijanskog
jezika i razvijanje kulture, odgoja i obrazovanja na svojem jeziku.
Članak 17.
Pripadnici talijanske nacionalne zajednice imaju pravo na upotrebu svoje zastave.
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Članak 18.
Prigodom blagdana i drugih svečanosti, te kada se na zgradama, u prostorijama tijela
Općine i na drugim javnim mjestima na području Općine Vrsar ističe zastava Republike
Hrvatske, ističe se i zastava pripadnika talijanske nacionalne zajednice istih dimenzija.
Članak 19.
Pripadnici talijanske nacionalne zajednice imaju pravo na zastupljenost u tijelima
Općine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.
Sukladno st. 1 ovog članka jedan od ukupno dva zamjenika Općinskog načelnika u
Općini Vrsar bira se kao predstavnik talijanske manjine sukladno posebnom zakonu.
Članak 20.
Ostvarivanje ravnopravnosti talijanskog u odnosu na hrvatski jezik u javnom životu
osigurava se:
- u postupku pred organima Općine i to potrebnim brojem zaposlenih koji će se služiti
talijanskim jezikom,
- u organiziranju besplatne službe prijevoda od strane Općine za pripadnike talijanske
nacionalne zajednice kada to oni zahtijevaju,
- na području Općine Vrsar na način da javni oglasi, pozivi i druga priopćenja koja se
neposredno tiču pripadnika talijanske nacionalne zajednice moraju, uz službeni tekst na
hrvatskom jeziku, sadržavati i tekst na talijanskom jeziku, a kada se objavljuju u lokalnim
sredstvima javnog priopćavanja, moraju se objaviti na hrvatskom i talijanskom jeziku,
- isticanjem natpisa i oznaka u naselju Vrsar-Orsera i na talijanskom jeziku na uredima s
kojima stalno kontaktiraju pripadnici talijanske nacionalne zajednice,
- za vijećnike i članove radnih i drugih tijela organiziranjem besplatne službe prijevoda po
potrebi,
- isticanjem uz ime Općine Vrsar, poduzeća i ustanova u vlasništvu Općine Vrsar i natpisa na
talijanskom jeziku na zgradama u kojima je njihovo sjedište,
- u naselju Vrsar-Orsera natpisi na pločama i nazivima mjesta, ulica i trgova moraju biti na
hrvatskom i talijanskom jeziku,
- u naselju Vrsar-Orsera javni natpisi pravnih i fizičkih osoba u pravilu su na hrvatskom i
talijanskom jeziku.
Članak 21.
U ustanovi predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Vrsar osigurava se
uz odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku, odgoj i obrazovanje na talijanskom jeziku.
Općina Vrsar s drugim jedinicama lokalne samouprave u kojima žive i djeluju
pripadnici talijanske nacionalne zajednice potiče i potpomaže rad i djelatnost škola osnovnog
i srednjoškolskog obrazovanja za pripadnike talijanske nacionalne zajednice.
Članak 22.
Radi postizanja praktične i neposredne primjene ravnopravnosti hrvatskog i
talijanskog jezika u osnovnoj školi s hrvatskim nastavnim jezikom u Vrsaru osigurava se
učenje talijanskog jezika na osnovi želja učenika i njihovih roditelja.
Članak 23.
Općina Vrsar podupire Zajednicu Talijana i druga udruženja pripadnika talijanske
nacionalne zajednice.
U skladu s potporom koju daje, Općina Vrsar osigurava i potrebna financijska
sredstva.
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Članak 24.
Pripadnicima talijanske nacionalne zajednice omogućuje se povezivanje s matičnom
nacijom u kulturnoj i drugim djelatnostima.
Članak 25.
Radi rješavanja svih pitanja vezanih za ostvarivanje prava zaštite talijanske
nacionalnosti, Općinsko vijeće imenuje poseban odbor kao stalno radno tijelo od tri člana, od
kojih dva člana predlažu pripadnici talijanske nacionalne zajednice putem Zajednice Talijana
ili drugih udruženja.
IV. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE VRSAR
Članak 26.
Općina Vrsar (u daljnjem tekstu: Općina) samostalna je u odlučivanju u poslovima iz
svog samoupravnog djelokruga sukladno Ustavu Republike Hrvatske, zakonu i ovom Statutu,
te podliježe samo nadzoru zakonitosti od strane nadležnih državnih tijela.
Članak 27.
U svom samoupravnom djelokrugu Općina obavlja poslove lokalnog značaja kojima
se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni
državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Članak 28.
Odlukom Općinskog vijeća, sukladno ovom Statutu, mogu se pojedini poslovi iz
samoupravnog djelokruga Općine prenijeti na Županiju odnosno mjesnu samoupravu.
Odlukom Općinskog vijeća, sukladno ovom Statutu, Općina može preuzeti
obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije.
V. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 29.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem
referenduma i zbora građana, sukladno zakonu i ovom Statutu.
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Članak 30.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu promjene Statuta Općine,
o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim
pitanjima određenim zakonom i Statutom.
Raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Općinskog
vijeća, Općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača sa područja Općine Vrsar i većina
vijeća mjesnih odbora.
Članak 31.
Referendum raspisuje Općinsko vijeće temeljem odredaba zakona i ovoga Statuta.
Referendum se raspisuje za područje Općine.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog
vijeća, Općinski načelnik, ili većina mjesnih odbora, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o
podnesenom prijedlogu te ako ga prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku
od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova
predstavničkog tijela.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini
Vrsar, Općinsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave
nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja
prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu samoupravu utvrdi da je
prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od dana
zaprimanja odluke.
Predstavničko tijelo može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog
djelokruga.
Članak 32.
Odlukom o raspisivanju referenduma određuje se pitanje o kojem građani odlučuju
referendumom, datum glasovanja, kao i tijela za provedbu glasovanja.
Članak 33.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području
Općine i upisani su u popis birača.
Članak 34.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke
donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.
Članak 35.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje zborova građana o prijedlogu općeg akta ili
drugog pitanja iz djelokruga Općine, kao i o ostalim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može dati 1/3 vijećnika od
ukupnog broja i Općinski načelnik.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60
dana od zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuje se pitanje o kojem se traži mišljenje
zborova građana.

BROJ: 2/2013

"SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR"

Strana: 52

Članak 36.
Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana
donošenja odluke Općinskog vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 %
birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova
prisutnih građana.
Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće.
Članak 37.
Građani imaju pravo neposredno predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog
akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće mora raspraviti prijedlog iz stavka 1. ovoga članka ako ga potpisom
podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima prijedloga iz stavka 2.
najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.
Članak 38.
Građani i pravne osobe imaju pravo Općinskom vijeću i njegovim tijelima podnositi
predstavke i pritužbe na njihov rad, kao i na rad njegovog upravnog tijela te na nepravilan
odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja prava i interesa ili
izvršavanja građanskih dužnosti.
Tijela Općine dužna su osobama iz stavka 1. osigurati u službenim prostorijama, na
vidnom mjestu, potrebna tehnička pomagala za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za
primjedbe i prijedloge), te omogućiti njihovo usmeno izjavljivanje, odnosno ukoliko postoje
tehničke pretpostavke omogućiti kontakt sredstvima elektroničke komunikacije.
Predsjednik Općinskog vijeća ili Općinski načelnik odnosno pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela dužan je tim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja
predstavke odnosno pritužbe.
VI. TIJELA OPĆINE
Članak 39.
Tijela Općine su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
1. OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 40.
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave
koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja poslove u skladu s Ustavom,
Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i ovim Statutom.
Članak 41.
Općinsko vijeće donosi:
- Statut Općine,
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
- odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga
Općine,
- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Općine,
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- proračun i odluku o izvršenju proračuna,
- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- odluku o privremenom financiranju,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna
vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je
pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
- odluku o promjeni granice Općine,
- odluku o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela,
- raspisuje referendum,
- raspisuje izbore za vijeća mjesnih odbora,
- osniva ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih,
kulturnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
- osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i
druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće obavlja izbor, imenovanja i razrješenja:
- predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća,
- drugih nositelja i predstavnika Općine u tijelima i institucijama određenim ovim
Statutom i drugim propisima, a koje nije propisano da imenuje Općinski načelnik.
Članak 42.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja,
rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i
dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i
postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje
građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.
Članak 43.
Općinsko vijeće čini 11 vijećnika izabranih na način određen zakonom.
Ako na izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih
manjina u Općinskom vijeću u skladu sa odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih
manjina, broj članova Općinskog vijeća povećat će se do broja koji je potreban da bi
odgovarajuća zastupljenost bila ostvarena.
Članak 44.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine.
Članak 45.
Funkcija člana Općinskog vijeća je počasna i za to ne prima plaću.
Član Općinskog vijeća nema obvezujući mandat i nije opoziv.
Od dana konstituiranja Općinskog vijeća, član Općinskog vijeća ima sva prava i
dužnosti određene Ustavom, zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom, do prestanka mandata.
Član Općinskog vijeća može svoj mandat staviti u mirovanje za vrijeme obnašanja
nespojive dužnosti, a može, pod uvjetima iz zakona, tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti
člana Općinskog vijeća jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članu Općinskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran pod
uvjetima iz zakona.
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U slučaju da se stekne jedan od uvjeta iz stavaka 4. i 5. ovoga članka, dužnost člana
Općinskog vijeća preuzima neizabrani kandidat s dotične liste kojeg odredi stranka odnosno
prvi slijedeći kandidat ukoliko se radi o nezavisnoj listi.
Članak 46.
Član Općinskog vijeća ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
- podnositi prijedloge i postavljati pitanja,
- prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu Općinskog vijeća,
- druga prava i dužnosti sukladno zakonu i ovom Statutu.
Član Općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi
način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog
vijeća.
Članak 47.
Član Općinskog vijeća za svoj rad u Općinskom vijeću ima pravo na naknadu
troškova sukladno odluci Općinskog vijeća.
Članak 48.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira između svojih
članova, u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine,
a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika daje najmanje jedna trećina članova
Općinskog vijeća, odnosno četiri člana Općinskog vijeća u pismenom obliku, a potvrđuju ga
imenom, prezimenom i potpisom.
Članak 49.
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća biraju se javnim glasovanjem
pojedinačno.
Za predsjednika ili potpredsjednika Općinskog vijeća izabran je kandidat za kojeg je
glasovala većina svih članova Općinskog vijeća.
Kada je predloženo više kandidata za predsjednika ili potpredsjednika Općinskog
vijeća, a niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova svih članova Općinskog vijeća,
glasovanje se ponavlja za dva kandidata koji dobiju najveći broj glasova.
U ponovljenom glasovanju kandidat je izabran ako je dobio većinu glasova svih
članova Općinskog vijeća.
Ako u ponovljenom glasovanju kandidat ne dobije većinu glasova svih članova
Općinskog vijeća, kandidacijski postupak se ponavlja.
Članak 50.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na
kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Članak 51.
Predsjednik Općinskog vijeća:
- zastupa Općinsko vijeće,
- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
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- održava red na sjednici Općinskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
- brine o suradnji Općinskog vijeća i Načelnika,
- brine se o zaštiti prava vijećnika,
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 52.
Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela.
Sastav, broj članova i djelokrug rada pojedinog radnog tijela Općinskog vijeća
utvrđuje se posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela, a način njihova rada uređuje se
Poslovnikom.
Članak 53.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na
obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine, tj. 4 člana Općinskog vijeća u roku od 15 dana od
primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz st.1. ovog članka,
na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine, tj. 4 člana Općinskog vijeća, sjednicu će
sazvati Općinski načelnik u roku 8 dana.
Nakon proteka rokova iz st.2 ovog članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi
zahtjev najmanje jedne trećine, tj. 4 člana Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne
uprave nadležan za lokalnu samoupravu.
Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 1.,2., i 3. ovog članka
mora se održati u roku 15 dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni
akti ništavnima.
1.1. RADNA TIJELA
Članak 54.
Radna tijela Općinskog vijeća su:
- Komisija za izbor i imenovanja,
- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
- Mandatna komisija.
Članak 55.
Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama
Općinskog vijeća,
- propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u
Općinskom vijeću.
Članak 56.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
- daje prethodno mišljenje na prijedlog Statuta Općine i Poslovnika Općinskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog
vijeća,
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- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u
pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne
obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.
Članak 57.
Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za
Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog
izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima
vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom
predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak
mandata zamjeniku vijećnika.
Članak 58.
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i
povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog
vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u vezi pitanja
koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće
posebnim odlukama.
2. OPĆINSKI NAČELNIK
Članak 59.
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost
Općinskog načelnika u slučajevima propisanim Zakonom.
Zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog načelnika je zamjenik koji je izabran na
neposrednim izborima zajedno sa Općinskim načelnikom, a dužnost obnaša ako je mandat
Općinskog načelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata u Općini Vrsar.
Zamjenik iz st. 2 i 3. ovog članka koji obnaša dužnost Općinskog načelnika ima sva
prava i dužnosti Općinskog načelnika.
Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.
U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i odluke o izvršenju proračuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u
skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina, nekretnina i ostale imovine 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, odnosno
raspolaganju ostalom imovinom, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna pojedinačne
vrijednosti, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa
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zakonskim propisima. Ukoliko je taj iznos manji od 70.000 kuna, može odlučivati do 70.000
kuna,
- upravlja prihodima i rashodima Općine,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu i pravilnik o plaćama,
- imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
- utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju
obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti te sklapa ugovore o koncesiji ili o povjeravanju poslova,
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
- utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz
programa društveno poticane stanogradnje,
- organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom
provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
- usmjerava i nadzire djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
- daje mišljenje o prijedlozima koje Općinskom vijeću podnose drugi ovlašteni
predlagatelji,
- imenuje i razrješuje predstavnike Općine Vrsar u tijelima javnih ustanova,
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz čl.35. st.1. t.5. Zakona, osim ako posebnim
zakonom nije drugačije određeno. Odluku o imenovanju i razrješenju dužan je Općinski
načelnik u roku 8 dana od dana donošenja dostaviti Općinskom vijeću i objaviti u Službenim
novinama Općine Vrsar,
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
Članak 60.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to
do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za
razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog
načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Općinski načelnik dostavlja izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od
30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja,
rok za dostavu izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od načelnika izvješće o bitno podudarnom
pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije dostavljenog izvješća o istom pitanju.
Članak 61.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim
aktom povrijeđen zakon ili drugi propis. Općinski načelnik će odluku o obustavi akta donijeti
u roku 8 dana od donošenja općeg akta, te ima pravo od Općinskog vijeća zatražiti da u roku
8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.
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- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u
suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.
Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz st. 1 ovog članka, Općinski
načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika državne uprave u županiji i
dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.
Članak 62.
Općinski načelnik ima dva zamjenika općinskog načelnika, od kojih je jedan
predstavnik talijanske manjine, a biraju se sukladno posebnom zakonu.
Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti
zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 2. ovog članka dužan pridržavati
se uputa Općinskog načelnika.
Izvršne poslove obavlja i Zamjenik općinskog načelnika iz čl. 59. Statuta.
Članak 63.
Općinski načelnik i zamjenici općinskog načelnika odlučuju da li će dužnost obavljati
profesionalno.
Osobe iz st.1. ovog članka dužne su u roku od 8 dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu
obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsar o tome na koji način će obnašati dužnost. Za
osobu koja nije postupila na propisani način smatra se da dužnost obavlja volonterski.

Članak 64.
Općinskom načelniku i Zamjeniku općinskog načelnika mandat prestaje po sili
zakona:
- danom podnošenja ostavke,
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog
djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih
međunarodnim pravom,
- danom odjave prebivališta s područja jedinice,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela u roku od 8 dana obavještava Vladu
Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za
novog načelnika.
Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njime mogu se opozvati
putem referenduma sukladno člancima 40.b. i 40. c. Zakona.
U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika postupit će se sukladno čl. 40.d.
Zakona.
Članak 65.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar ovlašten je za donošenje
deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti Općinskog načelnika
i njegovih zamjenika, kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama
posebnog zakona.
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IX. UPRAVNO TIJELO
Članak 66.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne
uprave prenijetih na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito,
stručno, efikasno i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je
Općinskom načelniku.
Članak 67.
Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom
Općinskog vijeća.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik koga na temelju javnog natječaja
imenuje Općinski načelnik.
Članak 68.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općina može s drugim jedinicama
lokalne samouprave osnovati zajedničko upravno tijelo, zajedničko trgovačko društvo ili
zajednički organizirati njihovo obavljanje sukladno posebnim zakonima, a međusobne
odnose urediti posebnim sporazumom.
O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela iz st. 1 ovog članka
odlučuje Općinsko vijeće. Temeljem odluke Općinskih vijeća općinski načelnici i
gradonačelnici sklopit će sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se
propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i
namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.
Članak 69.
Službenici u Jedinstvenom upravnom odjelu poticat će se na trajno stručno
osposobljavanje i usavršavanje putem tečaja, seminara i školovanja.
X. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 70.
Na području Općine mogu se osnivati mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a
radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori osnivaju se na način i po postupku propisanom zakonom, ovim
Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i
način izbora tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 71.
U Općini osnovan je Mjesni odbor Gradina koji obuhvaća naselja Begi, Bralići,
Delići, Flengi, Gradina, Kloštar, Kontešići i Marasi, a granice teritorija koji pokriva su
granice katastarskih općina Lim i Gradina u cijelosti.
Članak 72.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani, njihove
organizacije i udruženja.
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Članak 73.
Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mora sadržavati podatke: o naselju ili dijelu
naselja za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora; potpise najmanje 10% birača s tog
područja s njihovim imenima i prezimenima, adresama; o sjedištu te o osnovnim zadacima i
sredstvima mjesnog odbora, obrazložene razloge za osnivanje mjesnog odbora, te podatke o
osobi koja predstavlja podnositelje prijedloga i poduzima radnje u postupku.

Članak 74.
Inicijativa s prijedlogom za osnivanje mjesnog odbora podnosi se u pismenom obliku
Načelniku, koji u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog
sukladan zakonu i ovom Statutu.
Ispunjavanje uvjeta i opravdanih razloga za osnivanje mjesnog odbora utvrđuje
odlukom Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika.
Općinsko vijeće raspisuje izbore za članove Vijeća mjesnog odbora u roku od 30 dana
od dana donošenja odluke o osnivanju mjesnog odbora ili raspuštanju vijeća mjesnog odbora,
te 30 dana prije isteka mandata vijeća mjesnog odbora.
Članak 75.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora,
koji imaju djelokrug i ovlasti utvrđene zakonom i ovim Statutom.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju neposredno tajnim glasovanjem građani s
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, a predsjednika vijeća mjesnog odbora
biraju članovi iz svog sastava tajnim glasovanjem.
Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova, a mandat im traje četiri godine.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i
prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.
Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih
odbora rješava nadležno izborno povjerenstvo, utvrđeno općim aktom Općinskog vijeća.
Protiv rješenja nadležnog izbornog povjerenstva može se podnijeti žalba nadležnom uredu
državne uprave.
Članak 76.
Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji Program rada mjesnog odbora, Pravila
mjesnog odbora, Poslovnik o radu u skladu sa Statutom, Financijski plan i Godišnji obračun,
te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, odlukom Općinskog vijeća i
Načelnika, te svojim Pravilima.
Članak 77.
Vijeće mjesnog odbora dužno je do 1. listopada tekuće godine donijeti program rada
za narednu godinu i dostaviti ga na suglasnost Općinskom načelniku.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora osobito u pogledu:
- vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora,
- poboljšanja kvalitete življenja i stanovanja,
- vođenja brige o komunalnim i drugim uslužnim djelatnostima,
- brige o potrebama stanovnika u oblasti društvene brige o djeci, obrazovanju i
odgoju, javnom zdravlju, socijalnoj skrbi,
- očuvanja prirode i zaštite okoliša,
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- zadovoljavanja potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu,
- organizacije pučke svečanosti, te drugih pitanja.
Godišnji program mora sadržavati prikaz financijskih sredstava potrebnih za
realizaciju programa s naznakom izvora financiranja.
Članak 78.
Za rad mjesnog odbora sredstva se osiguravaju u općinskom proračunu sukladno
planu razvoja i mogućnostima Općine.
Pored sredstava iz stavka 1. ovog članka mjesni odbor može ostvarivati prihode od
pomoći i dotacija od fizičkih i pravnih osoba, te druge prihode.
Članak 79.
Vijeće mjesnog odbora donosi pravila mjesnog odbora kojima se detaljnije uređuje
način konstituiranja, sazivanje i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i
odgovornosti članova vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća, način
odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova bira
predsjednika vijeća na 4 godine.
Članak 80.
Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te radi davanja prijedloga za
rješavanje pitanja od mjesnog značenja, predsjednik vijeća mjesnog odbora i Načelnik mogu
sazivati zborove građana.
Sadržaj rada, način organiziranja i sazivanja zborova građana uređuje se Pravilima
mjesnog odbora.
Članak 81.
Općinski načelnik može posebnim aktom povjeriti mjesnom odboru obavljanje
pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, koji su od neposrednog i
svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na tom području, a koji su sadržani u programu
rada mjesnog odbora.
Članak 82.
Uvjete za obavljanje administrativnih i drugih poslova za potrebe mjesnog odbora,
kao i poslovni prostor osigurava Općinski načelnik.
Administrativne poslove za mjesni odbor obavlja Jedinstveni upravni odjel.
Članak 83.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik, koji
može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, svoja Pravila ili ako
ne izvršava povjerene mu poslove.
Članak 84.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora dužan je u roku od 8 dana od dana donošenja
dostaviti Općinskom načelniku opće akte koje donosi vijeće mjesnog odbora.
Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da su akti iz prethodnog stavka u suprotnosti sa
zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća, dužan je takve akte staviti van snage,
poduzeti mjere za zaštitu zakonitosti i interesa Općine, te posebnim aktom zatražiti od vijeća
mjesnog odbora da u roku od 15 dana ispravi utvrđene nepravilnosti.
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Ako vijeće mjesnog odbora u određenom roku ne ispravi utvrđene nepravilnosti
svojih akata, te ako učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene
mu poslove, Općinski načelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora.
XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE
Članak 85.
Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Općini, kao i imovinska prava koja joj
pripadaju, čine imovinu Općine.
Članak 86.
Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s
odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.
Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte
glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.
Članak 87.
Općina ima svoje prihode kojima u okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno
raspolaže.
Prihodi Općine moraju biti razmjerni poslovima koje obavlja sukladno zakonu.
Rashodi Općine moraju biti razmjerni prihodima koje ostvari sukladno utvrđenim
izvorima financiranja.
Članak 88.
Prihodi Općine su slijedeći:
- prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno
u kojima Općina ima udio ili dionice,
- prihodi od naknada za koncesije koje odobrava Općina,
- općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Općina sama propiše
sukladno zakonu,
- udio u zajedničkim porezima s Istarskom županijom i Republikom Hrvatskom,
- sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,
- sredstva pomoći i dotacija Istarske županije predviđena u županijskom proračunu,
- drugi prihodi utvrđeni zakonom i odlukom Općinskog vijeća.
Članak 89.
Općinsko vijeće donosi godišnji proračun za narednu proračunsku godinu, na
prijedlog Općinskog načelnika, prije početka godine za koju se proračun donosi, te ga u roku
od 15 dana od donošenja dostavlja Ministarstvu financija.
Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o
amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.
Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika, donosi provedbene akte
proračuna i godišnji obračun proračuna Općine, sukladno propisima.
Ukoliko se godišnji proračun ne donese u roku iz stavka 1. ovog članka, Općinsko
vijeće donosi odluku o privremenom financiranju sukladno zakonu.
Općinsko vijeće nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine.
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XII. AKTI OPĆINE
Članak 90.
Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja, utvrđenih zakonom i ovim Statutom,
donosi Statut, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, proračun, odluku o izvršenju proračuna,
odluke, preporuke, rješenja, zaključke, deklaracije, rezolucije te daje vjerodostojna
tumačenja.
Članak 91.
Općinski načelnik donosi odluke, pravilnike, preporuke, rješenja, zaključke i upute.
Članak 92.
Radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika donose zaključke, preporuke,
rješenja i prijedloge.
Članak 93.
U postupku donošenja akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika može se o tim
aktima provesti javna rasprava.
Zaključak o upućivanju akata na javnu raspravu donosi Općinski načelnik, a samu
javnu raspravu provodi Jedinstveni upravni odjel.
Zaključak iz prethodnog stavka objavljuje se putem sredstava javnog priopćavanja ili
oglasa i sadrži:
- mjesto izlaganja akta,
- trajanje javne rasprave, koje ne može biti kraće od osam dana,
- način sudjelovanja fizičkih i pravnih osoba u javnoj raspravi,
- druge elemente od značaja za provođenje javne rasprave.
O rezultatima javne rasprave Jedinstveni upravni odjel obvezan je sačiniti izvješće s
prijedlogom akta koji upućuje Općinskom načelniku radi daljnjeg postupka.
Članak 94.
Prije nego što stupi na snagu, opći akt obvezno se objavljuje u "Službenim novinama
Općine Vrsar".
Opći akt stupa na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito
opravdanih razloga, općim aktom propisano da stupa na snagu danom objave.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.
Članak 95.
Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća na način i u
postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog
upravnog odjela koji obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.
Članak 96.
Jedinstveni upravni odjel osnovan za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika.
Članak 97.
Jedinstveni upravni odjel, u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika, donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba.
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Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom
upravnom tijelu Istarske županije.
Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem
upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan drugačiji postupak.
U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima, protiv konačnih pojedinačnih
akata iz stavka 1. ovog članka može se pokrenuti upravni spor.
Članak 98.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o
pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom
nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u svom djelokrugu donose
Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju središnja tijela države uprave svako u svojem
djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Članak 99.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Općinskog vijeća u njegovom
samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Istarskoj županiji i nadležno tijelo
središnje državne uprave, nadležno za lokalnu samoupravu.
Općinski načelnik dužan je u roku od 15 dana od dana donošenja dostaviti
predstojniku ureda državne uprave u Istarskoj županiji, Statut i druge opće akte koje donosi
Općinsko vijeće.
Članak 100.
Podrobnije odredbe o aktima Općine, postupku donošenja akata, te vjerodostojnim
tumačenjima akata utvrdit će se u poslovnicima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.
Članak 101.
Općina u postupku pripremanja i donošenja odluka i drugih općih akata Istarske
županije, zakona i drugih propisa Republike Hrvatske, a koji je se neposredno tiču, daje
inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima.
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka mogu u ime Općine podnositi
Općinsko vijeće i Općinski načelnik, neposredno nadležnim tijelima ili posredno putem
članova Skupštine Istarske županije i zastupnika u Hrvatskom saboru.
XIII. JAVNOST RADA
Članak 102.
Rad Općinskog vijeća, Općinskg načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad
Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.
Članak 103.
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine, na web
stranicama Općine i na oglasnim pločama.
Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:
- održavanjem redovnih konferencija za medije,
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izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine, na web
stranicama Općine i na oglasnim pločama.
Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se izvještavanjem i napisima u
tisku, na oglasnim pločama, službenim web stranicama Općine i drugim oblicima javnog
priopćavanja.
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 104.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog
vijeća i Općinski načelnik uz pribavljeno prethodno mišljenje Komisije za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Članak 105.
Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana po objavi u "Službenim novinama Općine
Vrsar".
Članak 106.
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Vrsar "Službene
novine Općine Vrsar", broj 6/09 i 1/11).
KLASA: 011-01/13-01/0005
URBROJ: 2167/02-02-01-01-17-13-0002
Vrsar, 28. ožujka 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR
Franko Matukina v.r.

10.
Na temelju članka 22. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj
33/12), te članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", broj 06/09 i
01/11), Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine, donosi
ODLUKU
o socijalnoj skrbi na području Općine Vrsar
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz područja socijalne skrbi koja osigurava Općina
Vrsar, korisnici socijalne skrbi, te uređuju uvjeti, način i postupak za ostvarivanje tih prava.
Članak 2.
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Prava iz područja socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na
teret Općine Vrsar, ako je zakonom ili drugim propisom uređeno da se ta prava ostvaruju
prvenstveno na teret Republike Hrvatske ili na teret drugih pravnih ili fizičkih osoba.
Ukoliko su pojedina prava, koja prema ovoj Odluci osigurava Općina Vrsar, po svojoj
visini i po svome opsegu utvrđena u višem iznosu ili većem obimu od prava i pomoći koja
osigurava Republika Hrvatska, odnosno Centar za socijalnu skrb Poreč (dalje: Centar) ili
određene pravne i fizičke osobe, Općina Vrsar će ta prava osigurati u iznosu ili obimu koji
čini razlika između prava koja osigurava Centar odnosno određena pravna ili fizička osoba i
prava koja su utvrđena ovom Odlukom.
Članak 3.
Poslove ili dio poslova u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovom Odlukom može
se organizirati na slijedeći način:
- u okviru Jedinstvenog upravnog odjela,
- ugovorno povjeriti Centru,
- ugovorno povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih poslova.
Općinski načelnik imenuje Povjerenstvo za socijalnu skrb na rok od 4 godine.
Povjerenstvo za socijalnu skrb ima 3 (tri) člana i radi na poslovima provedbe i
praćenja provedbe odredbi ove Odluke. Po potrebi u radu Povjerenstva sudjeluju i vanjski
stručni suradnici: predstavnici Centra za socijalnu skrb, Crvenog križa, udruga, liječnici i
drugi koji mogu svojom stručnošću doprinijeti u radu Povjerenstva.
Članak 4.
Krug korisnika prava utvrđenih ovom Odlukom, te visina i opseg tih prava, mogu se
ograničiti Socijalnim programom Općine Vrsar koje Općinsko vijeće donosi za svaku godinu
uz proračun.
II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 5.
Korisnik prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom može biti hrvatski
državljanin s prebivalištem i boravištem na području Općine Vrsar.
Članak 6.
Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za
podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili
prihodom od imovine i drugih izvora.
Korisnik socijalne skrbi je i:
1.Tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesno dijete, te dijete prema kojem je,
ili bi trebala biti, primijenjena mjera obiteljske ili kaznenopravne zaštite,
2. Tjelesno ili mentalno oštećena ili bolesna odrasla osoba, starija, nemoćna i druga
osoba koja zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može udovoljiti osnovnim
životnim potrebama,
3. Druga osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji, ovisnosti o
alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima ili zbog drugih oblika društveno
neprihvatljivog ponašanja i drugih uzroka.
Korisnik socijalne skrbi iz stavka 2. ovoga članka može biti samac, član obitelji ili
obitelj u cjelini.
Članak 7.
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Kategorije korisnika:
1. Korisnik prava temeljem Zakona o socijalnoj skrbi:
- korisnik pomoći za uzdržavanje.
2. Korisnik prava temeljem kriterija primanja:
- samac do..............................................
- dvočlana obitelj do................................
- tročlana obitelj do.................................
- četveročlana obitelj do..........................

1.700,00 kuna
2.500,00 kuna
3.000,00 kuna
3.500,00 kuna

- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog člana povećava
se za 400,00 kuna.
3. Korisnik prava temeljem zdravstvenog kriterija:
- tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesno dijete,
- tjelesno ili mentalno oštećena ili bolesna odrasla osoba, starija, nemoćna i
druga osoba koja zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može udovoljiti osnovnim
životnim potrebama,
- druga osoba koja je u nevolji zbog ovisnosti o drogama, alkoholu ili
poremećenih odnosa u obitelji.
Primanjem u smislu ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda
samca ili obitelji ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev
za ostvarivanje prava na subvenciju, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po
osnovi rada, mirovine, uzdržavanja, prihoda od imovine ili na drugi način.
U primanja iz prethodnog članka ne uračunava se:
- novčana naknada za tjelesno oštećenje,
- doplatak za pomoć i njegu,
- ortopedski dodatak,
- osobna invalidnina,
- stipendija,
- doplatak za djecu,
- iznos iz osnova pomoći utvrđen temeljem propisa iz ove Odluke,
- sredstva za uzdržavanje djeteta ostvarena temeljem propisa o obiteljskim
odnosima,
- prigodna jednokratna pomoć.
Iznos prihoda umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima
član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član obitelji.
III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 8.
Ovom Odlukom Općina Vrsar utvrđuje slijedeće vrste prava iz socijalne skrbi:
1. Savjetovanje,
2. Pomoć u prevladavanju posebnih teškoća,
3. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja,
4. Pomoć za novorođenčad,
5. Pomoć za podmirenje troškova prehrane, odgoja i obrazovanja,
6. Pomoć za vanbolničko liječenje ovisnika o drogama i drugim vrstama ovisnosti,
7. Zdravstvena pomoć i njega u kući,
8. Pomoć u kući,
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9. Pomoć osobama smještenim u socijalnim ustanovama,
10. Sufinanciranje udruga, društava, ustanova i institucija koje imaju socijalni
karakter.
1. SAVJETOVANJE
Članak 9.
Savjetovanje je sustavna pomoć kojoj je svrha uspješnije prevladavanje nedaća i
teškoća, stvaranje uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti, te odgovornog odnosa
pojedinca prema samom sebi, obitelji i društvu. Savjetovanje podrazumijeva pružanje
informacija i savjeta pravnog, ekonomskog i socijalnog karaktera.
U svrhu provođenja usluga savjetovanja u okviru Jedinstvenog upravnog odjela
djelovati će vanjski suradnik, koji će kontinuirano pružati usluge savjetovanja korisnicima
socijalne skrbi.
2. POMOĆ U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
Članak 10.
Pomoć u prevladavanju posebnih teškoća pruža se samcu ili obitelji radi svladavanja
nedaća i teškoća vezanih uz bolest, starost, smrt člana obitelji, probleme u odgoju i
obrazovanju djece, invalidnost, te druge nepovoljne okolnosti ili krizna stanja.
U svrhu pomoći za prevladavanje posebnih teškoća Općinsko načelnik može
angažirati djelatnike Jedinstvenog upravnog odjela, stipendiste, vanjske stručne suradnike,
Centar za socijalnu skrb, Crveni križ i druge.
U socijalnom programu osiguravaju se sredstva za materijalnu potporu za
prevladavanje posebnih teškoća u vidu: jednokratnih novčanih pomoći, naturalnih davanja,
plaćanja osnovnih troškova sahrane (najjednostavniji lijes i nadgrobna oznaka te nužni
prijevoz) te nabave lijekova i medicinskih pomagala.
3. POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA
Članak 11.
Pod troškovima stanovanja u smislu ove Odluke podrazumijevaju se:
3.1. Najamnina za korištenje stana,
3.2. Troškovi za zajedničku pričuvu zgrade,
3.3. Troškovi komunalne naknade,
3.4. Troškovi vode i odvodnje otpadnih voda,
3.5. Troškovi električne energije,
3.6. Troškovi nabave ogrjeva,
3.7. Troškovi odvoza i deponiranja smeća.
3.1. SUBVENCIJA TROŠKOVA NAJAMNINE
Članak 12.
Pravo na subvenciju troškova najamnine može ostvariti najmoprimac ukoliko
ispunjava jedan od uvjeta iz točaka 1. i 2. članka 7. ove Odluke.

Članak 13.
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Najmoprimac iz prethodnog stavka ostvaruje pravo na subvenciju troškova najamnine
za površinu stana sukladno članku 38. Zakona o socijalnoj skrbi (NN32/12) u slijedećim
iznosima:
stan 35 m2...........................................................
do 800,00 kuna,
stan 45 m2...........................................................
do 900,00 kuna,
2
stan 55 m ...........................................................
do 1.100,00 kuna,
stan 65 m2...........................................................
do 1.200,00 kuna,
2
stan veći od 65 m ...........................................................
do 1.300,00 kuna.
Subvenciju troškova najamnine Općina uplaćuje direktno najmodavcu, a na ime
najmoprimca.
Članak 14.
Najmoprimac iz članka 12. ove Odluke nema pravo na subvenciju najamnine ukoliko:
a) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma,
b) ako stan ili dio stana daje u podnajam,
c) ako stan koristi za druge namjene.
3.2. SUBVENCIJA TROŠKOVA ZA ZAJEDNIČKU PRIČUVU ZGRADE
Članak 15.
Pravo na subvenciju troškova za zajedničku pričuvu zgrade ima korisnik ako
ispunjava jedan od uvjeta iz točaka 1. i 2. članka 7. ove Odluke, te ako pravovaljanom
ispravom dokaže da je vlasnik stana.
Osnova za obračun subvencije iz prethodnog stavka je cijena zajedničke pričuve po
m2 stana utvrđena zakonom.
3.3. OSLOBAĐANJE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 16.
Pravo na oslobađanje plaćanja komunalne naknade ima korisnik ako ispunjava jedan
od uvjeta iz točaka 1. i 2. članka 7. ove Odluke.
3.4. SUBVENCIJA TROŠKOVA VODE I ODVODNJE OTPADNIH VODA
Članak 17.
Pravo na subvenciju troškova vode i odvodnje otpadnih voda ostvaruje korisnik ako
ispunjava jedan od uvjeta iz točaka 1. i 2. članka 7. ove Odluke, i to:
1. samac do 3 m3 vode mjesečno
2. dvočlana obitelj do 5 m3 vode mjesečno,
3. za svakog daljnjeg člana po 2 m3 vode mjesečno.
3.5. SUBVENCIJA TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Članak 18.
Pravo na subvenciju troškova električne energije ima korisnik ako ispunjava jedan od
uvjeta iz točaka 1. i 2. članka 7. ove Odluke, i to:
1. samac u visini od 90,00 kuna mjesečno,
2. dvočlana obitelj u visini od 120,00 kuna mjesečno,
3. tročlana obitelj u visini od 160,00 kuna mjesečno,
4. za svakog daljnjeg člana domaćinstva po 30,00 kuna mjesečno.
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3.6. SUBVENCIJA TROŠKOVA NABAVE OGRJEVA
Članak 19.
Pravo na subvenciju nabave ogrjeva ima korisnik ako ispunjava uvjet iz točke 2.
članka 7. ove Odluke.
Korisnik iz prethodnog stavka ima pravo na subvenciju troškova nabave ogrjeva u
protuvrijednosti 3 m3 drva godišnje na način i u iznosu kako to odredi županija svojom
odlukom.
3.7. SUBVENCIJA TROŠKOVA ODVOZA I ZBRINJAVANJA SMEĆA
Članak 20.
Pravo na subvenciju mjesečnih troškova odvoza i zbrinjavanja smeća ima korisnik
ako ispunjava jedan od uvjeta iz točaka 1. i 2. članka 7. ove Odluke.
Članak 21.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena u točki 3. članka 8. ove Odluke u pravilu nema
korisnik u smislu ove Odluke ako on ili član njegovog obiteljskog domaćinstva pored stana
kojeg koriste ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću za odmor, drugu kuću, drugi stan ili druge
nekretnine.
Iznimno, temeljem zaključka Općinskog načelnika Jedinstveni upravni odjel može
utvrditi korištenje pojedinih prava iz članka 8. točke 3. ove Odluke korisniku ako on ili član
njegovog domaćinstva pored stana kojeg koriste ima u vlasništvu ili suvlasništvu drugu
nekretninu.
Članak 22.
Pomoć u obliku zajma može se odobriti korisnicima koji ispunjavaju jedan od uvjeta
iz točaka 1. i 2. članka 7. ove Odluke uz dobrovoljno davanje u zalog nekretnine u vlasništvu
korisnika.
Uvjete davanja zajma uz upis založnog prava na nekretnini rješava Općinski načelnik
temeljem zahtjeva pojedinog korisnika.
4. POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD
Članak 23.
Općina Vrsar će izdvojiti jednokratnu novčanu pomoć za svako novorođeno dijete
roditelja s prebivalištem i boravištem na području Općine Vrsar.
Jednokratna novčana pomoć za prvo dijete iznosi 2.000,00 kuna, a za drugo i svako
slijedeće dijete u obitelji 4.000,00 kuna.
5. POMOĆ ZA PODMIRIVANJE TROŠKOVA PREHRANE,
ODGOJA I OBRAZOVANJA
Članak 24.
Pomoć za podmirenje troškova prehrane, odgoja i obrazovanja uključuje podmirivanje
slijedećih troškova:
5.1. Podmirivanje troškova hrane i opreme za dojenčad,
5.2. Podmirivanje troškova prehrane djece u osnovnoj školi,
5.3. Podmirivanje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću,
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5.4. Podmirivanje troškova prijevoza osmoškolaca,
5.5. Podmirivanje troškova prijevoza srednjoškolaca,
5.6. Učeničke i studentske stipendije.
5.1. PODMIRIVANJE TROŠKOVA HRANE ZA DOJENČAD
Članak 25.
Pravo na podmirivanje troškova hrane za dojenčad ostvaruju roditelji koji ispunjavaju
jedan od uvjeta iz točaka 1. i 2. članka 7. ove Odluke.
Mjesečni iznos naknade je 300,00 kuna, a isplaćuje se do 6 mjeseci starosti djeteta.
5.2. PODMIRIVANJE TROŠKOVA PREHRANE DJECE U OSNOVNOJ ŠKOLI
Članak 26.
Pravo na podmirenje troškova toplog obroka djece u osnovnim školama ostvaruju sva
djeca koja imaju prebivalište na području Općine Vrsar, a ispunjavaju jedan od slijedećih
socijalnih uvjeta:
- djeca korisnika prava koji ispunjavaju kriterije iz članka 7. stavka 2. Odluke,
- djeca invalida i poginulih branitelja Domovinskog rata,
- djeca korisnika pomoći za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb,
- djeca koja žive u teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama, a na temelju
zaključka Općinskog načelnika,
- djeca čiji roditelji (domaćinstvo) imaju 3 i više djece predškolske dobi ili u
sustavu redovnog školovanja (do navršene 26. godine života).
Korisnicima koji ostvaruju pravo na podmirenje troškova toplog obroka na temelju
kriterija iz prethodnog stavka, Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar izdaje rješenje.
5.3. PODMIRIVANJE TROŠKOVA BORAVKA DJETETA
U JASLICAMA I DJEČJEM VRTIĆU
Članak 27.
Pravo na podmirivanje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću ima
korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta iz točaka 1. i 2. članka 7. ove Odluke.
Pravo na podmirivanje 50% troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću
imaju roditelji (domaćinstvo) koji imaju 3 i više djece predškolske dobi ili u sustavu
redovnog školovanja (do navršene 26. godine života).
Pravo na djelomično podmirivanje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem
vrtiću ima korisnik koji se našao u posebnoj nedaći, sukladno zaključku Općinskog
načelnika.
5.4. PODMIRIVANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA OSMOŠKOLACA
Članak 28.
Pravo na potporu za pokriće troškova prijevoza osmoškolaca ima dijete sa
invaliditetom ili teškoćama u razvoju ako ima prebivalište na području Općine Vrsar i ako
pohađa osnovnu školu u Vrsaru te ukoliko nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi.

5.5. PODMIRIVANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA
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Članak 29.
Pravo na podmirenje troškova prijevoza srednjoškolaca ima korisnik ako ispunjava
jedan od uvjeta iz točaka 1. i 2. članka 7. ove Odluke.
Općina Vrsar sklapa ugovor s prijevoznikom o podmirenju troškova mjesečne vozne
karte za korisnike koji su stekli pravo iz prethodnog stavka.
Pravo na podmirenje 50% troškova prijevoza srednjoškolaca ima korisnik ako njegovi
prihodi nisu veći za 50% od prihoda utvrđenih u stavku 2. članka 7. ove Odluke.
Ako je pravo na podmirenje troškova određeno djelomično nekim drugim propisom,
odredbe stavka 1. i 3. ovog članka odnose se na nepodmireni dio troškova mjesečne vozne
karte.
5.6. UČENIČKE I STUDENTSKE STIPENDIJE
Članak 30.
Pravo na stipendiju ostvaruju redovni učenici i studenti koji ispune kriterije Odluke o
dodjeli stipendija utvrđene od strane Općinskog načelnika.
Iznimno, pravo na godišnju socijalnu srednjoškolsku ili studentsku stipendiju ima
korisnik koji redovno upisuje razred ili godinu, a isključivi kriteriji za njenu dodjelu su teške
socijalne ili materijalne prilike.
Godišnja socijalna stipendija dodjeljuje se zaključkom Općinskog načelnika.
6. POMOĆ ZA VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNIKA
O DROGAMA I DRUGIM VRSTAMA OVISNOSTI
Članak 31.
Pravo na pomoć za vanbolničko liječenje ovisnika o drogama i drugim vrstama
ovisnosti korisnici s područja Općine Vrsar ostvaruju prema programu kojega donosi
Povjerenstvo za socijalnu skrb, a ostvaruje se u okviru Fonda "Zdravi grad" Poreč, u
ordinacijama opće medicine i u zajednicama ovisnika u tuzemstvu.
Općina Vrsar kontinuirano sufinancira Fond sukladno godišnjem programu socijalnih
potreba kojeg donosi Općinsko vijeće.
U ordinacijama opće medicine pomoć se organizira putem savjetovališta za bolesti
ovisnosti i kroz podmirenje troškova nabave test traka za ispitivanje ovisnosti sukladno
godišnjem programu socijalnih potreba.
Pravo na pomoć zajednice ovisnika ostvaruju s obzirom na broj korisnika koji imaju
prebivalište na području Općine Vrsar, a sukladno godišnjem programu socijalnih potreba.
Pravo na pomoć za vanbolničko liječenje ovisnika može uključivati i neposredne
oblike pomoći korisnicima (npr. putni troškovi roditelja i sl.), a temeljem zahtjeva korisnika,
socijalnog radnika ili nadležnih osoba Fonda, koje rješava Općinski načelnik.
7. ZDRAVSTVENA POMOĆ I NJEGA U KUĆI
Članak 32.
Pomoć u obliku zdravstvene njege i fizikalne terapije bolesnika u njihovoj kući može
se odobriti bolesnicima po povratku iz bolnice, nakon kompliciranih liječenja te u drugim
teškim situacijama.
Pomoć se odobrava na temelju prijedloga liječnika opće prakse i zaključka
Povjerenstva za socijalnu skrb koji, uz zdravstvene kriterije, uzima u obzir i socijalne i
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materijalne prilike potencijalnih korisnika. Na temelju tog zaključka, Jedinstveni upravni
odjel izdaje rješenje.
Pružanje usluga zdravstvene pomoći i njege u kući Općina Vrsar ugovara sa pravnim
osobama ovlaštenim za pružanje te vrste usluga.
8. POMOĆ U KUĆI
Članak 33.
Pomoć u kući može obuhvatiti:
- organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava
živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.),
- obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično,
organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),
- održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju
drugih higijenskih potreba),
- zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
Pravo na pomoć u kući ima korisnik ako ispunjava uvjete iz alineje 2. točke 3. članka
7. ove Odluke.
Pomoć se odobrava na temelju zaključka Povjerenstva za socijalnu skrb. Na temelju
tog zaključka, Jedinstveni upravni odjel izdaje rješenje.
Općina Vrsar ugovara pružanje pomoći sa fizičkim ili pravnim osobama.
9. POMOĆ OSOBAMA SMJEŠTENIM U SOCIJALNIM USTANOVAMA
Članak 34.
Općina Vrsar najmanje jedanput godišnje organizirati će posjet osobama smještenim u
ustanovama i domovima i za tu priliku osigurati sredstva za nabavu prigodnih poklona.
10. SUFINANCIRANJE UDRUGA, DRUŠTAVA, USTANOVA
I INSTITUCIJA KOJE IMAJU SOCIJALNI KARAKTER
Članak 35.
Općina Vrsar može sufinancirati rad i ostvarivanje programa udruga i ustanova koje
imaju socijalni karakter ako su programi i djelatnost tih udruga od interesa za Općinu Vrsar.
Visina potpora iz prethodnog stavka ovisi o mogućnostima proračuna, programu i
rezultatima rada, broju članova, te o mjeri u kojoj se pojedini program sufinancira iz drugih
izvora.
Uz zahtjev za dodjelu financijske potpore udruge i ustanove obvezne su dostaviti
izvještaj o radu za prethodnu godinu s prikazom svih izvora prihoda i izdataka, te prikazom
načina utroška proračunskih sredstava, program rada i financijski plan za iduću godinu s
prikazom prihoda i izdataka po izvorima i po namjenama.
Udrugama koje nisu registrirane u skladu s propisima, te udrugama i ustanovama koje
ne ispune uvjete iz stavka 1. i 3. ovoga članka, neće se odobriti potpora iz Proračuna.
IV. MAKSIMALAN IZNOS POMOĆI
Članak 36.
Maksimalan ukupan mjesečni iznos pomoći koji se može odobriti temeljem odredaba
ove Odluke, po svim osnovama osim za pružanje pomoći u posebnim teškoćama iznosi:
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- za samca do.............................................
- za dvočlanu obitelj do...............................
- za tročlanu obitelj do................................
- za četveročlanu obitelj do.........................
- za svakog daljnjeg člana obitelji do..........
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1.100,00 kuna
1.300,00 kuna
1.500,00 kuna
1.700,00 kuna
200,00 kuna

U navedeni iznos ne ulazi iznos stipendije ostvarene temeljem Odluke o dodjeli
stipendija utvrđene od strane Općinskog načelnika.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK
Članak 37.
Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se na zahtjev stranke
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsar.
Iznimno, postupak iz stavka 1. ovog članka može pokrenuti Jedinstveni upravni odjel
po službenoj dužnosti.
Članak 38.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz ove Odluke, podnositelj zahtjeva dužan je
Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave kao dokaze
opravdanosti i osnovanosti zahtjeva.
Jedinstveni upravni odjel će osigurati popis ili pregled dokumenata i isprava koje
korisnik za ostvarivanje pojedinog prava mora priložiti zahtjevu.
Ako je to potrebno Jedinstveni upravni odjel može od stranke odnosno od korisnika
prava zahtijevati da odgovarajuće isprave i dokaze za daljnje ostvarivanje prava dostavi i
tijekom korištenja prava.
U rješavanju zahtjeva iz članka 37. ove Odluke i tijekom korištenja prava Jedinstveni
upravni odjel može odlučiti da se posjetom obitelji korisnika odnosno podnositelja zahtjeva
ili na drugi pogodan način, posebno ispitaju činjenice, okolnosti i uvjeti koji mogu utjecati na
utvrđivanje prava.
Članak 39.
U rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove Odluke Jedinstveni upravni odjel
surađuje s Povjerenstvom za socijalnu skrb Općine Vrsar, Centrom za socijalnu skrb Poreč i
drugim državnim službama, te drugim pravnim osobama.
Pojedina prava iz ove Odluke u pravilu se ostvaruju isplatama dječjem vrtiću,
osnovnoj školi, javnim poduzećima i drugim pravnim osobama u ime i za račun korisnika
prava. Takve se isplate uređuju posebnim aktima između Općine Vrsar i davatelja usluga.
Članak 40.
Ako ovom Odlukom nije propisano drukčije, o zahtjevu za ostvarivanje prava iz ove
Odluke odlučuje Jedinstveni upravni odjel svojim rješenjem.
Ostvarivanje stalnih prava utvrđenih rješenjem počinje teći danom podnošenja
zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.
Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje
tog prava, pravo prestaje s posljednjim danom u mjesecu nastanka promijenjenih okolnosti.
O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka odlučuje nadležno upravno tijelo
Istarske županije.
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Članak 41.
Tijekom ostvarivanja prava korisnik je dužan, u pravilu svaka (3) tri mjeseca
Jedinstvenom upravnom odjelu predočiti odgovarajuće dokaze o kojima ovisi daljnje
ostvarivanje prava.
Rješenje iz članka 40. ove odluke Jedinstveni upravni odjel može utvrditi i kraće
rokove od onih koji su određeni stavkom 1. ovog članka.

Članak 42.
U okviru svoga djelokruga Jedinstveni upravni odjel stalno prati izvršenje rješenja iz
članka 40. ove Odluke i zaključaka Općinskog načelnika u vezi ostvarivanja prava iz ove
Odluke, te postojanje uvjeta za njihovo daljnje ostvarivanje.
Ako se promijene okolnosti i uvjeti o kojima prema ovoj Odluci ovisi daljnje
ostvarivanje pojedinog prava, Jedinstveni upravni odjel će novim rješenjem ukinuti ranije
doneseno rješenje ili donijeti novo.
Korisnik prava iz ove Odluke dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti svaku
promjenu činjenica, uvjeta i okolnosti koje mogu utjecati na daljnje ostvarivanje stečenoga
prava u roku od osam (8) dana od nastanka te promjene.
Članak 43.
Jedinstveni upravni odjel ili od njega ovlaštene osobe imaju pravo nadzirati da li se
sredstva odobrena korisniku prava sukladno ovoj Odluci, koriste u svrhu za koju su
namijenjena.
Na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela ili od njega ovlaštene osobe korisnik prava
dužan je Jedinstveni upravni odjel pismeno izvijestiti o korištenju odobrenih sredstava.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 44.
Sredstva za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu
Općine Vrsar.
Članak 45.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na
području Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 17/05 i "Službene novine
Općine Vrsar ", broj 6/2011).
Članak 46.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama
Općine Vrsar".
KLASA: 550-01/13-01/0009
URBROJ: 2167/02-02-01-01-13-13-0003
Vrsar, 28. ožujka 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
FrankoMatukina v.r.
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11.

Općinsko vijeće
KLASA: 214-01/13-01/0003
URBROJ: 2167/02-02-01-01-13-13-0007
Vrsar, 28.03.2013.
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj
174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) i članka 41. Statuta Općine ("Službene novine Općine
Vrsar", broj 06/09 i 01/11) Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj dana 28.
ožujka 2013. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Vrsar za 2012. g

I
Usvaja se Izvješće o stanje zaštite i spašavanja na području Općine Vrsar za 2012. godinu.
II
Izvješće o stanje zaštite i spašavanja na području Općine za 2012. godinu čini sastavni
dio ovog Zaključka, a neće se objaviti.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavljuje se u
"Službenim novinama Općine Vrsar".

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR
Franko Matukina v.r.
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12.
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 28. ožujka 2013. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
komunalnih potreba Općine Vrsar za 2012. godinu
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Izvješće o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Vrsar za 2012. godinu sastoji
se od :
I.

Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vrsar za
2012. godinu,
II. Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Vrsar za 2012. godinu,
III. Izvješća o izvršenju Programa ostalih kapitalnih ulaganja u Općini Vrsar za 2012. godinu.
Članak 2.
I.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR U 2012. GODINI

Ovim se Izvješćem o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području
općine Vrsar u 2012.-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
te iskazuju utrošena financijska sredstva kod ostvarenja navedenog programa, s naznakom
izvora financiranja
Održavanje komunalne infrastrukture je u 2012.-toj godini obuhvatilo:
1.

odvodnju atmosferskih voda

-

redovno čišćenje slivnika oborinske odvodnje na području općine

4.717,11

kn
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Vrsar (minimalno dva puta godišnje)
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 6.000,00 kn, realizirala u iznosu od
4.717,11 kuna i financirala iz sredstava komunalne naknade
2.

održavanje javnih površina

-

pražnjenje kontejnera i uništavanje otpada
selektivno skupljanje otpada (boca, metala, baterija, tonera, papira,
kartona, olupina automobila i sl.)
čišćenje sanitarnih čvorova na autobusnoj stanici i području "Saline"
za vrijeme turističke sezone
svakodnevno ručno pometanje ulica i trgova s pražnjenjem koševa
povremeno čišćenje javnih površina od nepropisno odloženih stvari
mehaničko pometanje ulica i trgova
pranje ulica i trgova na području općine Vrsar
utrošak el. Energije za javne površine
horizontalna saobraćajna signalizacija u Vrsaru
vertikalna saobraćajna signalizacija u na području općine Vrsar
popravak - zamjena ploča dobrodošlice u općinu Vrsar
hor. označavanje prometnica pregradnim kuglama, stupovima,
žardinjerama i sl.
uređenje partera za ugradnju skulptura nastalih izradom u sklopu
kiparske škole "Montraker"
uređenje postolja kontejnera za komunalni i selektirani otpad
održavanje ograda, golova i sl. rukometnog i ostalih igrališta na
području općine Vrsar
utrošak vode za javne površine
usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije i nadzor
montaža i popravak novogodišnjih ukrasa na području općine Vrsar
uređenje dječjih parkova u Vrsaru - građevinski i ostali radovi na
uređenju partera i ugradnji igrala
izrada automatskog navodnjavanja diječjeg parka Vrsar Istok
bojanje, popravak (zamjena djelova) postojećih klupa, spomenika,
metalnih ograda i sl.
održavanje sanitarnih čvorova na autobusnoj stanici i području
"Saline".
popravak i redovno servisiranje rampi
sredstva za popravak šteta nastalih iz nepredvidivih situacija
(vremenske nepogode i sl.) i ostali nepredvidivi troškovi
veterinarske usluge - redovite i izvanredne
sredstva namijenjena suzbijanju širenja populacije galeba klaukovca
nabava klupa, nosača za bicikle, nogometnih golova i sl.
nabava i montaža oglasnih ploča (Gradina, Vrsar - "stari grad", St.
Valkanela, Kapetanova)
nabava i montaža rukohvata na području Vrsara
nabava koševa za pseći izmet
nabavka dječjih igrala za zamjenu dotrajalih na gradskoj plaži, te
ugradnju istih u novo uređen dječji park na području "Vrsara Istok"

-

47.139,88
19.625,00

kn
kn

25.413,75

kn

322.553,35
31.254,43
133.395,76
0,00
47.485,45
48.885,11
11.262,50
31.437,50
0,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

0,00

kn

0,00
17.496,55

kn
kn

26.110,93
33.875,00
30.875,00
74.801,38

kn
kn
kn
kn

32.765,43
37.273,26

kn
kn

405,00

kn

8.100,00
2.250,00

kn
kn

31.812,51
20.000,00
35.148,63
0,00

kn
kn
kn
kn

28.250,00
9.968,75
87.437,50

kn
kn
kn
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Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 1.404.000,00 kn, realizirana u iznosu od
1.195.022,67 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
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
ostalo održavanje zelenih površina (piljenje, odvoz grana, odvoz
trave i sl.)
troškovi vode za redovno zalijevanje nasada
uređenje ulaza u naselje Vrsar
pošumljavanje nekoliko parkova i dječjih igrališta na području
općine Vrsar
uređenje dječjih parkova u Vrsaru - projektna dokumentacija

-

-

597.664,89

kn

674.196,76

kn

50.659,32

kn

14.869,16
9.846,00
9.000,00

kn
kn
kn

10.000,00

kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 1.381.760,00 kn, realizirana u iznosu od
1.366.236,13 kuna i financirala dijelom iz sredstava komunalne naknade, boravišne
pristojbe i dijelom iz prihoda po posebnim ugovorima.
4.

Održavanje nerazvrstanih cesta

-

zimska služba
uređenje ulica u Vrsaru - popravak asfalta i sl.
čišćenje nanosa šljunka i blata s kolnika i nogostupa
čišćenje nogostupa i kolnika od trave i sl. (čupanjem, herbicidima i
sl.)
uređenje šumskih i ostalih putova na području općine Vrsar
popravak ulica Vrsara popločenih škrilom
popravak ulica starogradske jezgre u Vrsaru
ostalo održavanje ulica, parkirališta i sl. u Vrsaru, štancijama i
selima na području općine Vrsar
održavanje - popravak dijelova ulica R. Končara i Obala m. Tita

-

3.648,94
29.970,00
20.123,99
1.434,38

kn
kn
kn
kn

16.269,84
4.200,00
0,00
19.476,63

kn
kn
kn
kn

99.672,08

kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 284.000,00 kn, realizirana u iznosu od
194.795,85 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
pijesak, oblutci, boje, lakovi i sl. materijal za održavanje terena za
odbojku na pijesku i ostaloga na gradskoj plaži u Vrsaru.
Usluge prijevoza kod dovoza pijeska, oblutaka i slično
zemljani i ostali građ. radovi na uređenju zone "Montraker"

-

6.146,23
19.715,51

kn
kn

0,00
5.013,75

kn
kn
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uređenje prometnih površina na području gradske plaže
uređenje ležališta na gradskoj plaži
uređenje ulaza u vodu
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 tijekom turističke
sezone
piljenje suhih grana, dovoz zemlje, pošumljavanje, podizanje krošnji
postojećih stabala i sl.
održavanje otoka u okolici Vrsara (svakodnevno čišćenje u sezoni,
pošumljavanje, izrada protupožarnih prolaza i sl.)
najam pokretnih WC kabina i kontejnera
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30.569,25
4.250,00
4.142,65
11.449,75
56.700,00
22.460,64

kn
kn
kn
kn
kn
kn

85.291,88

kn

26.655,76

kn

26.296,87

kn

24.637,50

kn

Sredstva za izvršenje su planirana u iznosu od 361.000,00 kn, realizirana u iznosu od
323.329,78 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
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 više rasvjetnih tijela na području općine Vrsar
zamjena dotrajalih svjetlosnih armatura na parkiralištu "Saline" u
Vrsaru
vađenje mjernih mjesta JR iz trafostanica I faza
Osvjetljenje vidikovaca u starome gradu

-

277.788,98
103.800,01

kn
kn

100.433,38
25.312,50

kn
kn

51.422,50
46.831,25

kn
kn

Sredstva za izvršenje su planirana u iznosu od 635.000,00 kn, realizirana u iznosu od
605.588,62 kuna i financirala iz sredstava komunalne naknade.
7.

Održavanje groblja

-

redovno održavanje groblja u Vrsaru i Gradini

77.418,13

kn

Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 78.000,00 kn, realizirana u iznosu od
77.418,13 kuna i financirana iz sredstava komunalne naknade.
8.

Zaštita i spašavanje

-

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

-

681.006,57

kn

238.103,00
13.311,35

kn
kn
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Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 985.700,00 kn, realizirana u iznosu od
932.420,92 kn i financirala dijelom iz komunalne naknade, namjenskih sredstava poreza
na dohodak, te ostalih poreznih i drugih nenamjenskih prihoda proračunu Općine Vrsar
9.

Ostale komunalne potrebe

-

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

38.002,98
0,00
0,00
4.304,96
122.860,06
811,38

kn
kn
kn
kn
kn
kn

Sredstva za ostale komunalne potrebe na području Općine Vrsar planirana se u iznosu
od 204.000,00 kn, realizirana u iznosu od 165.979,38 kuna i financirana iz sredstava
komunalne naknade.
Sveukupna sredstva za izvršenje Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Vrsar za 2012. godinu planirana se u iznosu od 5.339.460,00 kn,
realizirana u iznosu od 4.865.508,59 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.
II.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR U 2012.
GODINI

Ovim se Izvješćem o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Vrsar u 2012.-toj godini utvrđuju opsezi i opisi poslova kod njegovog
izvršenja za:
1. javne površine,
2. nerazvrstane ceste,
3. javnu rasvjetu,
4. opskrbu pitkom vodom,
5. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
te iskazuju utrošena financijska sredstva kod ostvarenja navedenog programa, s naznakom
izvora financiranja
Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Vrsar u 2012.-toj
godini je obuhvatila.
1.

IZGRADNJU I ČISTOĆU JAVNIH POVRŠINA
Sufinanciranje sanacije odlagališta komunal. otpada "Košambra".
Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Košambra" povjerena je Gradu Poreču.
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Sufinanciranje od strane Općine Vrsar u 2012. godini iznosilo je:
1.492.783,27 kn
Radovi su se izveli u 2012. 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 se Usluzi Poreč uplaćuju namjenski za obnovu voznog parka.
Sufinanciranje od strane Općine Vrsar u 2012. godini iznosilo je:
193.437,59 kn
Radovi su se izveli u 2012. 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 na Kapetanovoj stanciji
Izgradnja prometnice izraditi će se sukladno DPU "Kapetanova stancija".
Realizirana vrijednost izgradnje prometnice u 2012. godini je
670.666,26 kn
Radovi su se izveli u 2012. godini
Dio potrebnih sredstava, u iznosu od 334.538,38 kuna se realizirao iz komunalnog
doprinosa, dio u iznosu od 27.100,43 iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru i ostatak iz prihoda od kupoprodaje nekretnina.

3.

JAVNA RASVJETA
Izgradnja javne rasvjete uz stazu Vrsar Istok - Stari grad
Javna rasvjeta izvela se ekološkom rasvjetom.
Realizirana vrijednost izgradnje prometnice u 2012. godini je
87.473,04 kn
Radovi su se izveli u 2012. godini
Potrebna sredstva realizirala su se iz prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i
naknade šteta.
Nadopuna - proširenje javne rasvjete u selu Bralići
Javna rasvjeta izvela se ekološkom rasvjetom. Stupovi visine 8 m.
Realizirana vrijednost izgradnje prometnice u 2012. godini je
9.412,50 kn
Radovi su se izveli u 2012. godini
Potrebna sredstva realizirala su se iz prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i
naknade šteta.
Nadopuna - proširenje javne rasvjete u selu Flengi
Javna rasvjeta izvela se ekološkom rasvjetom. Stupovi visine 10 m.
Realizirana vrijednost izgradnje prometnice u 2012. godini je
10.100,00 kn
Radovi su se izveli u 2012. godini
Potrebna sredstva realizirala su se iz prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i
naknade šteta.
Nadopuna - proširenje javne rasvjete u selu Marasi
Javna rasvjeta izvela se ekološkom rasvjetom na postojeće stupove.
Realizirana vrijednost izgradnje prometnice u 2012. godini je
6.537,50 kn
Radovi su se izveli u 2012. godini
Potrebna sredstva realizirala su se iz prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i

BROJ: 2/2013

"SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR"

Strana: 83

naknade šteta.
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 sufinancira navedene radove u 2012.
22.902,00 kn
godini je
Rok za izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog sustava zone servisa i obrta
"Neon" je 2012. 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 je Usluzi poreč u 2012. godini namjeravala sufinancirati trošak
pražnjenja septičkih jama u iznosu od 50% od stvarnog koštanja, po stvarnoj
količini pražnjenja na njenom području.
Naknada Usluzi Poreč za pražnjenje septičkih jama u 2012. godinu
0,00 kn
iznosi
Rok za isplatu naknade je bio 2012. godina
Potrebna sredstva osigurala su se iz ostalih prihoda po posebnim propisima.
Rekon. dijela kolektora fekalne i oborinske kanalizacije na više lokacija na
području Vrsara
Rekonstrukcija kolektora kanalizacija je povjerena Usluzi Poreč
Realizirana vrijednost rekonstrukcija nekoliko kolektora fekalne i
oborinske odvodnje u 2012. godini je
195.958,00 kn
Rok za isplatu naknade je bio 2012. 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 2012. godinu planirana su u iznosu od 2.929.800,00 kn, realizirana u iznosu od
2.689.270,16 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 utrošena su na sljedeći način:
1.
2.
3.
4.
5.

IZGRADNJA I ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA
IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
OPSKRBA PITKOM VODOM
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Članak 4.

1.686.220,86 kn
670.666,26 kn
113.523,04 kn
22.902,00 kn
195.958,00 kn
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III. PROGRAM OSTALIH KAPITALNIH ULAGANJA
Ostala kapitalna ulaganja u 2012. godini su:
Kupnja zemjišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture i ostaloga
Planirana vrijednost zemljišta kojeg je Općina Vrsar namjeravala
0,00 kn
kupiti u 2012. - toj godini je:
Rok za kupnju navedenog zemljišta bio je 2012. - ta godina
Potrebna sredstava za kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture i
ostaloga području općine Vrsar, planirala su 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 2012. godinu je
100.000,00 kn
Rok za sufinanciranje je 2012. 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 2012. godinu
planirana su u iznosu od 150.000,00 kn, realizirana u iznosu od 100.000,00 kuna i osigurala su
se iz koncesija i koncesijskih odobrenja za korištenje pomorskog dobra Općine Vrsar.
Članak 5.
Sredstva za izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Vrsar za 2012. godinu
planirana su u iznosu od 8.419.260,00 kn, realizirana su u iznosu od 7.645.778,75 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:
Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 4.865.508,59 kn
u Općini Vrsar za 2012. godinu,
II. Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 2.689.270,16 kn
infrastrukture u Općini Vrsar za 2012. godinu,
III. Izvješća o izvršenju Programa ostalih kapitalnih ulaganja u Općini
100.000,00 kn
Vrsar za 2012. godinu.
I.

KLASA: 400-01/11-01/16
UR.BROJ: 2167/02-02-01-03-32-13-24
Vrsar, 28. ožujak 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
FrankoMatukina v.r.
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13.
Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", broj
6/09 i 01/11) Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine,
donosi
ODLUKU
I.
Prihvaća se informacija o stanju sigurnosti na području Općine Vrsar za razdoblje
siječanj - prosinac 2012. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenim novinama
Općine Vrsar".

KLASA: 023-01/13-01/0001
URBROJ: 2167/02-01-01-13-13-0004
Vrsar, 28. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.

BROJ: 2/2013

"SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR"

Strana: 86

14.
Temelju članka 16. 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) i članka 41. Statuta Općine
Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar" broj 06/09 i 01/11) Općinsko vijeće Općine Vrsar na
sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
o davanju na korištenje javnih površina

Članak 1.
Članak 19. Odluke o davanju na korištenje javnih površina ("Službene novine Općine
Vrsar" broj 02/11 i 05/12) mijenja se i glasi:
"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
3. na prostoru ispred ambulante (kod "Vile Anite")
4. na području gradske plaže (uključujući i zonu "Montraker")

35 mjesta
8 mjesta
4 mjesta
2 mjesta

U KLOŠTRU
1. na području "Pilj"
"

5 mjesta

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Općine Vrsar".

KLASA: 011-01/13-01/0007
URBROJ: 2167/02-02-01-01-32-13-0002
Vrsar, 28.03.2013. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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15.
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 28. ožujka 2013. godine razmatralo je prijedlog
Općinskog načelnika o povećanju iznosa mjesečne zakupnine sadašnjim zakupnicima
poslovnih prostora kojima u 2013. godini ističe ugovorni odnos, odnosno kojima se u periodu
od proteklih pet godina iznos zakupnine nije mijenjao, te donijelo slijedeću
ODLUKU
o povećanju iznosa mjesečnih zakupnina
sadašnjim zakupnicima poslovnih prostora
Članak 1.
Sadašnjim zakupnicima poslovnih prostora u Vrsaru, kojima u tekućoj 2013. godini
ističe ugovorni odnos, odnosno kojima se u periodu od proteklih pet godina iznos zakupnine
nije mijenjao, povisit će se iznos mjesečne zakupnine za 15,3% 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 2008. do
2013. godine, a novoutvrđeni iznosi zakupnina fakturirat će se sa datumom 01.04.2013. god.
Članak 2.
Povećanje zakupnina prema ovoj Odluci odnosi se na slijedeće poslovne prostore:

Zakupnik

Namjena
prostora

Lokacija

Veličina
prostora
(m2)

Dosadašnji
iznos
zakupnine
(kn/mj.)

1.

Bernard
Pemper
(PARTENON)

trgovina

Autobusni
kolodvor
Vrsar

8,07

201,60

232,50

2.

Hrvatska pošta
d.d.

dostava pošte

12,20

61,00

70,50

3.

TZO
Vrsar

TZ Općine
Vrsar

Autobusni
kolodvor
Vrsar
Rade
Končara 46
Vrsar

26,35

131,75

152,00

Novoutvrđeni
iznos
zakupnine
(kn/mj)

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine Vrsar“.

KLASA: 372-03/13-01/0003
URBROJ: 2167/02-02-01-04-41-13-0002
Vrsar, 28.03.2013.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VRSAR
Franko Matukina v.r.

BROJ: 2/2013

"SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR"

Strana: 88

16.

Općinsko vijeće
KLASA: 363-01/13-01/0027
URBROJ: 2167/02-02-01-03-13-13-0003
Vrsar, 28.03.2013.
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 28. ožujka 2013.
godine donijelo je
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se prijedlog usklađenja društva Usluga Poreč d.o.o sa Zakonom o vodama
("Narodne novine", broj 153/09 i 130/11) sukladno Zaključku Skupštine društva od 06.
ožujka 2013. godine.
2. Ovlašćuje se Načelnik Općine Vrsar za:
- donošenje odluke o podjeli društva Usluga Poreč d.o.o. s odvajanjem i osnivanjem
novog društva s ograničenom odgovornošću,
- davanje suglasnosti na ugovor o podjeli i osnivanju te odluke o izmjeni
društvenog ugovora Usluga Poreč d.o.o.,
- davanje izričite izjave o obliku javnobilježničke isprave o tome da se odriču
revizije podjele kao predstavnici imatelja udjela,
- donošenje svih odluka koje su odredbama članka 550a. do 550r. Zakona o
trgovačkim društvima u nadležnosti Skupštine oba društva (Usluge Poreč d.o.o. i
novog društva).
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Općine Vrsar ".

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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17.

Općinsko vijeće
KLASA: 363-01/13-01/0016
URBROJ: 2167/02-02-01-03-31-13-0003
Vrsar, 28.03.2013.
Na temelju članka 11. Zakona o otpadu (“Narodne novine”, br. 178/04,111/06,60/08 i
87/09), odredbi Plana gospodarenja otpadom Općine Vrsar za razdoblje do 2015. godine
("Službene novine Općine Vrsar", broj 8/09) i članka 40. Statuta Općine Vrsar ("Službene
novine Općine Vrsar", broj 6/09), a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Vrsar,
Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 28.03.2013. godine donijelo je sljedeću
ODLUKU
1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrsar u 2011. i
2012. godini.
2.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrsar u 2011. i 2012.godini
objavit će se u "Službenim novinama Općine Vrsar" .

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR
Franko Matukina v.r.
Dostaviti:
1. Komunalni odsjek, ovdje,
2. Arhiva, ovdje.
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II. Općinski načelnik
6.

Općinski načelnik
KLASA: 363-01/13-01/0016
URBROJ: 2167/02-03-01-03-31-13-0001
Vrsar, 13.03.2013.

Na temelju članka 11. Zakona o otpadu ("Narodne novine", broj 178/04, 111/06, 60/08 i
87/09), Općinski načelnik podnosi Općinskom Vijeću Općine Vrsar ovo
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrsar
u 2011. i 2012. Godini
Iz Plana gospodarenja otpadom Općine Vrsar za razdoblje do 2015. godine,
prihvaćenim na sjednici Općinskog vijeća Općine Vrsar dana 26.11.2009. godine, KLASA:
363-01/09-01/30, URBROJ: 2167/02-02-09-8, razvidno je da sav komunalni i neopasni
proizvodni otpad sa područja Općine Vrsar skuplja komunalno poduzeće „Usluga Poreč“
d.o.o. i odlaže ga na službeno odlagalište otpada „Košambra“ u Poreču.
Planom gospodarenja otpadom u 2011. godini predvidjelo se na području Općine
Vrsar urediti plato za prihvat građevinskog otpada, urediti mini reciklažno dvorište, te 4
reciklažna (zelena - eko) otoka sa spremnicima za selektirano skupljanje korisnog otpada, u
ukupnom iznosu od 820.000,00 kn.
Kako su mini reciklažno dvorište i plato za prihvat građevinskog otpada planirani u
sklopu industrijske zone „Neon“, zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s Republikom
Hrvatskom unutar zone zahvata, nije bilo moguće prići njihovom uređenju.
U 2011. godini uredila su se 4 reciklažna (zelena - eko) otoka, od ukupno 6
predviđenih Planom gospodarenja otpadom u 2010. godini, koje Općina Vrsar, zbog
potrškoća oko nabave novih namjenskih spremnika za selektirani otpad putem komunalnog
poduzeća „Usluga Poreč“ d.o.o., u zacrtanom roku nije uredila.
U 2011. godini predvidjelo se završiti sa sanacijom divljih (neuređenih) odlagališta
kod groblja Funtana i naselja Kloštar, i za tu namjenu utrošiti 1.125.000,00 kn, od ukupno
Planom predviđenih 2.250.000,00 kn.
Odlagalište kod naselja Kloštar je sanirano u predviđenom roku.
Sanacija neuređenog odlagališta, mahom građevinskog, otpada kod groblja Funtana
planirala se u sklopu projekta „SUNCEM DO ČISTOG OKOLIŠA“, kojeg su Općina Vrsar i
Općina Funtana zajednički kandidirale za sredstva IPA fonda kroz Operativni program IPA
Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. godine. Obzirom da projekt nije prošao na natječaju za
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sredstva iz IPA fonda, a zbog objektivnih poteškoća oko ostvarenja proračunom planiranih
sredstava, sa sanacijom se nije ni započelo.
U 2011. godini utrošeno je 385.838,59 kn za sanaciju službenog odlagališta
komunalnog otpada „Košambra“, čije je zatvaranje Planom gospodarenja otpadom
predviđeno do 2015. godine.
Planom gospodarenja otpadom u 2012. godini planirana su i utrošena sredstva u visini
372.023,78 kn za sanaciju službenog odlagališta „Košambra“.
Očekivanje da će se u 2012. godini prići realizaciji uređenja mini reciklažnog
dvorišta i platoa za prihvat građevinskog otpada, kao i sanaciji neuređenog odlagališta kod
groblja Funtana, nije se ostvarilo zbog i dalje neriješenih imovinsko-pravnih odnosa unutar
industrijske zone „Neon“, kao i objektivnih poteškoća oko ostvarenja planiranih proračunskih
sredstava.
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