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I. Općinsko vijeće
10.
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine",
broj 76/07), članka 39. i 40. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj
2/2004), članka 118. stavak 1. točka 4. Prostornog plana uređenja Općine Vrsar ("Službeni
glasnik Grada Poreča", broj 15/06), te točke 5.4. i 10.1. stavak 1. alineja 4. Programa mjera za
unapređenje stanja u prostoru ("Službene novine Općine Vrsar", broj 2/07) Općinsko vijeće
Općine Vrsar, na sjednici održanoj 24. lipnja 2008. godine donosi
ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja "Golf igralište Stancija Grande“ Vrsar

PREDMET ODLUKE
Članak 1.
Pokreće se izrada Urbanističkog plana uređenja "Golf igralište Stancija Grande"
Vrsar - u daljnjem tekstu: UPU "Golf igralište Stancija Grande".
UPU "Golf igralište Stancija Grande" odnosi se na izdvojeno građevinsko područje,
izvan naselja, sportsko - rekreacijske namjene R1 - golf igralište do 27 rupa, sa pratećim
sadržajima.
Nositelj izrade UPU "Golf igralište Stancija Grande" je Jedinstveni upravni odjel
Općine Vrsar.
Postupak izrade navedenog plana provest će se u svemu sukladno proceduri
propisanoj Zakonom o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07) - u
daljnjem tekstu: "Zakon o PUiG".
Ovom se Odlukom utvrđuju propisani elementi kako slijedi:
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
UPU "GOLF IGRALIŠTE STANCIJA GRANDE"
Članak 2.
Prema članku 75. stavak 2. Zakona o PUiG, urbanistički plan uređenja donosi se
obvezno za neizgrađene dijelove građevinskog područja naselja i neizgrađena izdvojena
građevinska područja izvan naselja te za dijelove tih područja planiranih za urbanu obnovu.
Obveza donošenja predmetnog plana određena je i člankom 118. stavak 1. točka 4.
Prostornog plana uređenja Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 15/06) - u
daljnjem tekstu: PPUO Vrsar, u kojemu je utvrđen i obuhvat istoga. Slijedom navedenog,
izrada i donošenje UPU "Golf igralište Stancija Grande" u Vrsaru predviđena je točkom 10.1.
Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru ("Službene novine Općine Vrsar", broj
2/07).
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OBUHVAT UPU "GOLF IGRALIŠTE STANCIJA GRANDE"
Članak 3.
Obuhvat UPU "Golf igralište Stancija Grande" iznosi približno 110 ha. Sukladno
PPUO Vrsar, zapadna granica zone golf igrališta definirana je postojećom trasom Ž-5002, dok
se područje predviđeno za golf igralište proteže prema istoku, obuhvaćajući svojom južnom
granicom samu Stanciju Grande.
Granica obuhvata UPU "Golf igralište Stancija Grande", ucrtana je u mjerilu 1:25000
u knjizi II PPUO Vrsar - kartografskim prikazima:
-

br. 3d2: "Uvjeti korištenja i zaštite prostora - obvezni urbanistički planovi
uređenja (UPU)",
- br. 3d3: "Uvjeti korištenja i zaštite prostora - pregled planova uređenja užih
područja"
Prilog uz kartografski prikaz 3d3 su sekcije 3d3-3, i 3d3-4 u mjerilu 1:5000.
Izvod iz navedenih kartografskih prikaza za područje obuhvata čini sastavni dio
ove Odluke.
OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU "GOLF IGRALIŠTE STANCIJA GRANDE"
Članak 4.
Prostornim planom uređenja Općine Vrsar, prema smjernicama iz Prostornog plana
Istarske županije, planirana je zona golf igrališta u neposrednoj blizini postojeće Stancije
Grande, približno kilometar udaljenoj od naselja Vrsar. Lokacija predstavlja kvalitetni
potencijal za razvoj golfa s bogatim prirodnim i kulturno-povijesnim naslijeđem
tradicionalnog poljoprivrednog krajolika i očuvane prirode. Presudni činitelj na kojem se
oslanjala potreba strategije implementacije golfa u područje općine Vrsar svakako je
sadržajno i strukturno obogaćenje šire okoline novim atraktivnim i kvalitetnim rekreacijskim
sadržajima što znači utjecaj na gospodarski i društveni razvoj dajući time novo ruho širem
prostoru koji razvoj oslanja na turizmu.
Blizina starogradske jezgre i njena vizualna percepcija artikulira povezanost golfa s
kvalitetama mediteranske kulturne sredine. Prostorna razuđenost s blagim formama
brežuljaka, prostranim pačetvorinama već zapuštenih polja s arhaičnim oborinskim kanalima i
lokvama čini bogatstvo reljefa i prostorne pogodnosti na kojima se gradi tkivo golf igrališta.
Duboko tlo (crvenica) pokriva praktički čitav prostor dobar je potencijal za rast i
razvoj biomase – travnog pokrivača za potrebe golf igrališta čemu je prostor i namijenjen.
S obzirom na hidrogeološku strukturu za očekivati je postojanje podzemnih voda
koje će biti moguće koristiti za djelimično zalijevanje golf igrališta. U području obuhvata golf
igrališta nema zona sanitarne zaštite izvorišta pa se ne očekuju veći problemi s primjenom
hranjiva i zaštitnih sredstava u tom području.
Vegetacijski pokrov je bogato obrastao šumskim raslinjem na brežuljcima i strmijim
padinama. Veoma gusta i šikarasta šuma bjelograba i hrasta medunca su potencijal za
stvaranje okosnice šumskog sustava u okvirima golf igrališta.
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Kulturno – povijesno naslijeđe ovog prostora koje nas povezuje s drevnim kulturnim
korjenima Mediterana i Srednje Europe su vrijedan razvojni potencijal (a ne ograničenje)
kojeg treba razumno integrirati u nove sadržaje.
Stanciji Grande pristupa se postojećim putem koji nije asfaltiran i uređen, a odvaja se
od županijske ceste oznake Ž - 5002 sjeverno prema staroj stanciji. Ista trasa koristila bi se uz
potrebne korekcije za novu prometnicu koja bi vodila u tu zonu.
Područjem obuhvata prelaze trase dalekovoda 35(20) kV i vodovoda, a predviđa se i
trasa magistralnog plinovoda.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA UPU "GOLF IGRALIŠTE STANCIJA
GRANDE"
Članak 5.
Cilj izrade UPU "Golf igralište Stancija Grande" je omogućavanje izgradnje golf
igrališta sa pratećim sadržajima i infrastrukturom, u skladu sa prostorno planskom
dokumentacijom šireg područja.
Smatra se da će takav sadržaj obogatiti ponudu Vrsara kao turističke destinacije, te
dodatno produžiti vrijeme trajanja turističke sezone.
Programska polazišta temeljit će se na Odredbama za provođenje PPUO Vrsar, te
njegovim grafičkim prikazima, Odredbama Prostornog plana Istarske županije, ostalim
dokumentima prostornog uređenja šireg područja, te zahtjeva, prijedloga i smjernica tijela i
osoba određenih posebnim propisima.
Tijekom izrade plana uvažavat će se rezultati dobiveni izradom i ocjenom studije
utjecaja na okoliš.
U obuhvatu građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene planira se smjestiti
golf kuća (klub), zgrade za prateće i servisne potrebe (gospodarske zgrade), objekt kulturnog
sadržaja, građevine uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te druga infrastruktura.
Unutar obuhvata navedenog plana predviđena je zona ugostiteljsko-turističke
namjene za izgradnju smještajnih kapaciteta - max. 300 kreveta - tipa hoteli (T1), a
razgraničenje toga područja po namjeni prikazano je na kartografskom prikazu br. 4a-4 u
mjerilu 1 : 5.000. Planirana površina ugostiteljsko - turističke namjene iznosi približno 6%
ukupne površine zone golf igrališta, a gradnja smještajne građevine nije moguća kao prva
faza realizacije golf igrališta.
U izradi UPU "Golf igralište Stancija Grande" maksimalno će se uvažavati prirodna
obilježja samoga terena, pratiti njegove reljefne karakteristike, te sačuvati što više postojećeg
visokog raslinja, koje pretežito pokriva više kote terena i padine brežuljaka na rubnim zonama
obuhvata predviđenog golf igrališta.
Od ruba postojećeg koridora Ž-5002 određen je pojas od 70 m (označen na
kartografskom prikazu u mj. 1:5000) koji uključuje i lokvu Fabjan, a unutar kojeg je moguće
isključivo hortikulturno uređenje uz osiguranje prostora za korekciju (proširenje) trase Ž5002.
U ukupno krajobrazno uređenje, uz uvjete zaštite kulturnih dobara, uključit će se i
lokalitet starog kamenoloma ispod "Monte Ricca".
Budući da područje obuhvata UPU "Golf igrališta Stancija Grande" zahvaća i druge
arheološki interesantne lokalitete na brdu "Monte Ricco", pogotovo V-05 - rimska cisterna i
villa rustica, posebno će se razmotriti značaj blizine takvih lokaliteta, te dati smjernice za
njihovu zaštitu i valorizaciju.
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Navedenim će se planom, sukladno smjernicama PPUO Vrsar, dati i ostali uvjeti
zaštite prostora, razraditi prostorna i funkcionalna rješenja, utvrditi detaljniji uvjeti za
oblikovanje i uređenje pojedinih prostornih cjelina i sadržaja unutar obuhvata: igralište, golf
kuća, gospodarski objekti, pročistač otpadnih voda, smještajni objekt tipa hotel.
Planom će se između ostalog dati prikaz slijedećih elemenata:
- površina i način uređenja golf igrališta,
- smještaj planiranih građevina: golf kuće i gospodarskih objekata, te hotela,
- način rješenja prometne, komunalne i druge infrastrukture,
- mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti,
- uređenje zelenih, parkovnih i rekreacijskih površina,
- uvjete uređenja i korištenja površina i građevina,
- zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća,
- po potrebi druge elemente značajne za prostor.
POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
Članak 6.
Osim smjernica iz prostornih planova šireg područja, navedenih u članku 4., u
preliminarnoj fazi izrade prikupit će se i koristiti dokumentacija, zahtjevi i podaci tijela i
osoba određenih posebnim propisima, koji će biti značajni u daljnjoj izradi UPU "Golf
igralište Stancija Grande".
Za potrebe izrade UPU "Golf igralište Stancija Grande" izraditi će se master plan koji
će dati osnovne smjernice organizacije prostora i na njemu svih predviđenih sadržaja.
Paralelno s izradom UPU "Golf igralište Stancija Grande" izraditi će se, sukladno
zakonskim propisima i studija utjecaja na okoliš koja će dati ocjenu prihvatljivosti zahvata s
aspekta zaštite okoliša.
U izradi plana po potrebi će se izraditi i druge stručne podloge vezane za pojedina
specifična tehnička rješenja.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 7.
Stručno rješenje UPU "Golf igralište Stancija Grande" pribavit će se od jednog
stručnog izrađivača.
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA
I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA
Članak 8.
UPU "Golf igralište Stancija Grande" izradit će se na odgovarajućoj posebnoj
geodetskoj podlozi sa visinskim prikazom (slojnica i kota), s uklopljenim važećim
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katastarskim planom u mjerilu 1:2000, a dijelom i u mjerilu 1:1000, (područje planirano za
ugostiteljsko - turističku namjenu T1).
Podloga će biti izrađena u digitalnom vektorskom geokodiranom obliku, a pri izradi
iste koristit će se podaci nove katastarske izmjere i digitalni ortofoto plan.
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU
ZAHTJEVE (PODATKE, SMJERNICE I PROPISANE DOKUMENTE) ZA IZRADU
PROSTORNOG PLANA
IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA
KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA
Članak 9.
Temeljem članka 79. Zakona o PUiG, Odluka o izradi UPU "Golf igralište Stancija
Grande" dostavit će se tijelima i osobama navedenim u ovome članku, sa pozivom da u roku
određenom u članku 10. Odluke dostave zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane
dokumente) za izradu plana.
U zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, tijela i osobe određeni posebnim propisima
moraju odrediti važeće propise i njihove odredbe, te druge stručne i ostale dokumente na
kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu predmetnog plana.
a) Tijela i osobe određene posebnim propisima

b) Drugi sudionici

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

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

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

- Upravni odjel za promet, pomorstvo i veze
Dršćevka 1, Pazin,
- Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,
Flanatička 29, Pula:
1. Odsjek za promet, pomorstvo i veze
M. B. Rašana 2/IV, Pazin,
2. Odsjek za zaštitu okoliša
Flanatička 29, Pula,
3. Odsjek za gospodarstvo
Flanatička 29, Pula,
- HT TKC Pazin
Narodnog doma 2, Pazin,
- Upravni odjel za prostorno uređenje
i gradnju Istarske županije,
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Poreč
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- Ministarstvo obrane RH,
Uprava za materijalne resurse,
Služba za nekretnine, graditeljstvo
i zaštitu okoliša,
Ul. kralja Zvonimira 4, Zagreb.
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Područni ured Pazin/Pula
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O. M. Tita 4, Poreč,
- Državna geodetska uprava,
Ispostava Poreč, Poreč,
- Ured državne uprave u Istarskoj županiji,
Služba za gospodarstvo
O.M. Tita 4, Poreč,
- HEP DP Elektroistra
M. Vlašića 2, Poreč,
- Istarski vodovod Buzet
PJ Poreč, Poreč,
- Usluga Poreč d.o.o.
Mlinska 1, Poreč,
- Hrvatske ceste
Partizanski put 194, Pula,
- Županijska uprava za ceste IŽ,
M. B. Rašana 2/4, Pazin,
- Ministarstvo mora, prometa i veza
Uprava zračnog prometa,
- Ministarstvo turizma
Prisavlje 14, Zagreb,
- Upravni odjel za turizam
Pionirska 1, Poreč,
- Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo,
lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu,
O. M. Tita 4, Poreč,
- Hrvatska agencija za telekomunikacije,
Jurišićeva 13, Zagreb,
- Javna ustanova Natura Histrica
Obala Alda Rismonda 2, Rovinj,
- Plinacro d.o.o.
Savska cesta 88a, Zagreb,
- Montraker d.o.o. Vrsar,
- Turistička zajednica Vrsar,
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- Maistra d.d. Rovinj,

Ako se u tijeku izrade UPU "Golf igralište Stancija Grande" za to ukaže potreba, bit će
pozvani i dodatni sudionici.
Sukladno članku 78. Zakona o PUiG ("Narodne novine", broj 76/07), Nositelj izrade
će o izradi UPU "Golf igralište Stancija Grande" obavijestiti javnost objavom ove Odluke u
svome službenom glasilu, te na web stranici Općine Vrsar.
ROK ZA IZRADU UPU "GOLF IGRALIŠTE STANCIJA GRANDE",
ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA
IZRADU UPU "GOLF IGRALIŠTE STANCIJA GRANDE" TIJELA I OSOBA
ODREĐENIH POSEBNIM PROPISOM
Članak 10.
1. Polazišta - Utvrđivanje obveza iz prostornih planova šireg područja te
podataka,
planskih smjernica i obveza temeljem posebnih propisa (sukladno zahtjevima
za
izradu UPU), ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja, posebnosti
područja u obuhvatu UPU-a, ciljeva UPU-a, te analiza očitovanja drugih
sudionika – u suradnji Nositelja i stručnog Izrađivača, a što će stručni Izrađivač
uobličiti i predstaviti u formi preliminarne koncepcije UPU-a. Rok je 15
kalendarskih dana od dana dostave od strane Nositelja stručnom Izrađivaču
zahtjeva za izradu UPU-a tijela i osoba određenih posebnim propisima te
drugih sudionika određenih ovom Odlukom, te ostalih podloga i podataka
nužnih za ovu fazu izrade.
2. Nacrt prijedloga UPU-a za prethodnu raspravu – izradit će stručni Izrađivač u
roku od 15 kalendarskih dana od pisanog očitovanja Nositelja izrade o
preliminarnoj koncepciji UPU-a.
3. Nacrt prijedloga UPU-a za javnu raspravu – izradit će stručni Izrađivač u roku
20 kalendarskih dana od dana dostave od strane Naručitelja Izvješća o
provedenoj prethodnoj raspravi.
4. Prijedlog UPU-a za javnu raspravu – izradit će stručni Izrađivač u roku 20
kalendarskih dana od dana dostave od strane Naručitelja zaključka Općinskog
poglavarstva o utvrđivanju prijedloga UPU-a za javnu raspravu.
5. Nacrt konačnog prijedloga UPU-a – u suradnji Nositelja i stručnog Izrađivača
u roku 20 kalendarskih dana od dana dostave zaključka o prihvaćenim
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očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u vidu Izvješća o
provedenoj javnoj raspravi.
6. Konačni prijedlog UPU-a – izradit će stručni Izrađivač u roku 20 kalendarskih
dana od dostave zaključka Općinskog poglavarstva o utvrđivanju konačnog
prijedloga UPU-a.
7. UPU – izradit će stručni Izrađivač u vidu uvezanog i ovjerenog elaborata
sukladno propisima u roku 15 kalendarskih dana od dostave Odluke o
donošenju UPU-a na Općinskom vijeću.
Ukupno vrijeme izrade UPU-a po navedenim fazama iznosi 125 dana. U navedene
faze i rokove nije uračunato vrijeme verifikacije pojedinih faza od strane Općine Vrsar,
vrijeme trajanja jedne ili više prethodnih rasprava te dovršenjem i dostavom Izrađivaču
ostalih stručnih podloga navedenih u ovoj Odluci, javne rasprave, te vrijeme potrebno za
izradu Izvješća o javnim raspravama i vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih suglasnosti,
mišljenja i očitovanja, na koje će se odnositi zakonski rokovi i rokovi utvrđeni Ugovorom o
izradi UPU-a.
Rok za pripremu zahtjeva za izradu UPU "Golf igralište Stancija Grande" tijela i
osoba određenih posebnim propisima iznosit će 30 dana. Ako u navedenom roku tijela i osobe
navedene u članku 9. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i
propisane dokumente), smatrat će se da ih nemaju.
ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE
ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM
IZRADE I DONOŠENJA UPU "GOLF IGRALIŠTE STANCIJA GRANDE"
Članak 11.
Do donošenja UPU "Golf igralište Stancija Grande", prilikom izdavanja akata kojima
se odobravaju zahvati u prostoru, primjenjivat će se odredbe Prostornog plana uređenja
Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 15/06) koje se odnose na zahvate
moguće do donošenja UPU "Golf igralište Stancija Grande".
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU "GOLF IGRALIŠTE STANCIJA
GRANDE"
Članak 12.
Sredstva za izradu UPU "Golf igralište Stancija Grande", kao i potrebnih stručnih
podloga osigurat će tvrtka "Maistra" d.d. Rovinj, koja će i ugovoriti izradu sukladno
sporazumu s Općinom Vrsar.
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ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Proceduru izrade provest će Jedinstveni upravni odjel kao Nositelj izrade, u skladu sa
odredbama Zakona o PUiG, a Odluku o donošenju navedenog planskog dokumenta donijet
će Općinsko vijeće.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama
Općine Vrsar".
KLASA: 350-02/08-01/7
URBROJ: 2167/02-02-08-1
Vrsar, 24.06.2008.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina, v.r.
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11.
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine",
broj 76/07), članka 39. i 40. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj
2/2004), članka 118. stavak 1. točka 3. Prostornog plana uređenja Općine Vrsar ("Službeni
glasnik Grada Poreča", broj 15/06), te točke 5.4. i 10.1. stavak 1. alineja 1. Programa mjera za
unapređenje stanja u prostoru ("Službene novine Općine Vrsar", broj 2/07) Općinsko vijeće
Općine Vrsar, na sjednici održanoj 24. lipnja 2008. godine donosi
ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja "Valkanela"
PREDMET ODLUKE
Članak 1.
Utvrđuje se da je izrada Urbanističkog plana uređenja "Valkanela" - u daljnjem tekstu:
UPU "Valkanela", započela donošenjem Zaključka Općinskog poglavarstva, klasa: 35002/07-01/10, urbroj: 2167/02-03-07-1 od 11. srpnja 2007., sukladno tada važećim odredbama
Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04).
Dana 01. listopada 2007. godine stupio je na snagu novi Zakon o prostornom uređenju
i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07) - u daljnjem tekstu: "Zakon o PUiG", u skladu s
kojim će se voditi propisana procedura izrade plana.
Ovom se Odlukom, u cilju usklađenja sa Zakonom, utvrđuju propisani elementi kako
slijedi:
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
UPU "VALKANELA"
Članak 2.
Obveza donošenja UPU "Valkanela" određena je člankom 118. stavak 1. točka 3.
Prostornog plana uređenja Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 15/06) - u
daljnjem tekstu: PPUO Vrsar, u kojemu je utvrđen i obuhvat istoga. Slijedom navedenog,
izrada i donošenje UPU Valkanela predviđena je točkom 5.4. i 10.1. stavak 1. alineja 1.
Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru ("Službene novine Općine Vrsar", broj
2/07).
OBUHVAT UPU "VALKANELA"
Članak 3.
Područje obuhvata UPU "Valkanela" odnosi se na izdvojeno građevinsko područje
(izvan naselja), ugostiteljsko - turističke namjene - T3 - kamp, u granicama postojećeg kampa
Valkanela u dijelu Općine Vrsar. Obuhvat Plana je u cijelosti unutar zone od 1000 metara od
mora, odnosno unutar zaštićenog obalnog pojasa (ZOP).
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Granica obuhvata UPU "Valkanela", ucrtana je u mjerilu 1:25000 u knjizi II PPUO
Vrsar - kartografskim prikazima:
- 3d2: "Uvjeti korištenja i zaštite prostora - obvezni urbanistički planovi uređenja
(UPU)",
- 3d3: "Uvjeti korištenja i zaštite prostora - pregled planova uređenja užih područja".
Prilog uz kartografski prikaz 3d3 su sekcije 3d3-2, i 3d3-3 u mjerilu 1:5000.
Izvod iz navedenih kartografskih prikaza za područje obuhvata čini sastavni dio
ove Odluke.
OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU "VALKANELA"
Članak 4.
Odredbama PPUO Vrsar, predviđena je izrada UPU "Valkanela" za izdvojeno
građevinsko područje, izvan naselja, ugostiteljsko - turističke namjene.
Cilj izrade UPU "Valkanela" je utvrđivanje uvjeta i oblika korištenja prostora unutar
obuhvata plana te način uređenja prometne i komunalne mreže kako bi se omogućila
rekonstrukcija postojećeg kampa i izgradnja novih sadržaja sa ciljem poboljšanja prostornih
uvjeta u kampu i povećanja kategorizacije kampa.
Detaljnija ocjena stanja u prostoru na području Općine Vrsar data je u Izvješću o
stanju u prostoru, te Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Vrsar
("Službene novine Općine Vrsar", broj 2/07).
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA UPU "VALKANELA"
Članak 5.
Cilj izrade UPU "Valkanela" je osiguranje prostorno-planske dokumentacije kojom
bi se stvorili preduvjeti za rekonstrukciju postojećeg kampa i izgradnju novih sadržaja u
kampu. Zahvati u prostoru trebaju omogućiti povećanje kategorizacije kampa što će se
ostvariti:
- Poboljšanjem postojećih i uređenjem novih parcela,
- Poboljšanjem prometne i komunalne infrastrukturne mreže unutar kampa,
- Rekonstrukcijom postojećih sadržaja kampa,
- Izgradnjom novih ugostiteljskih, uslužnih, sportsko-rekreacijskih i pratećih
sadržaja;
uz istovremeno poštivanje postojećih kvalitetnih obilježja uređenja i organizacije prostora te
zaštitu prirodnih elemenata prostora, osobito najuže priobalne zone.
Programska polazišta temeljit će se na smjernicama datim kroz PPUO Vrsar,
Zaključku o izradi UPU "Valkanela", navedenom u točki 1. ove Odluke, te na "Programu za
izradu urbanističkog plana uređenja TZ Valkanela" - tvrtke "Maistra" d.d. Rovinj.
UPU-om "Valkanela", u skladu sa smjernicama PPUO Vrsar, planira se:
- unapređenje kategorizacije na 4*, te razvoj prema "odmorištu na otvorenom" s
cjelovitom zabavnom i rekreacijskom ponudom: bazeni, uređene plaže, igraonice i
raznovrsne druge mogućnosti sportskorekreacijskih aktivnosti na kopnu i moru, te
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pratećih trgovačkih sadržaja;
- uređenje postojećeg privezišta za koje je UPU-om moguće preispitati te planirati
povećanje površine i kapaciteta do najviše 120 vezova standarda 12m u moru;
- uređenje pješačkih staza i hortikulturne zahvate s urbanom opremom od prirodnih
materijala u uvali Soline. Širem području uvale Soline, u PPUO Vrsar označenom
kao
"osobito vrijedan krajobraz", potrebno je posvetiti posebnu pažnju, na način da svi
predviđeni zahvati i intervencije unutar tako označene zone moraju uvažiti
smjernice iz
navedenog PPUO, kao i sve ostale propise, odnosno posebne uvjete iz područja
zaštite
prirode;
- naći adekvatni način rješavanja ulaza u kamp sa županijske prometnice Ž - 5002,
koji će
se uklopiti u planirano odvajanje buduće zaobilaznice naselja Funtana;
- planirati pješačke, trim i biciklističke staze koje povezuju naselja Funtana i Vrsar
kako
uz obalu ("lungo-mare") tako i preko "prikrata" kroz unutrašnjost turističkih zona i
u
njihovoj pozadini.
- planom će se predvidjeti javni režim korištenja pomorskog dobra, odnosno obalnog
pojasa.
UPU "Valkanela" dati će, između ostalog, prikaz slijedećih elemenata:
- površina javne namjene,
- osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture,
- mjere za zaštitu okoliša i očuvanje prirodnih vrijednosti,
- uređenje zelenih, parkovnih i rekreacijskih površina,
- uvjete uređenja i korištenja površina i građevina,
- zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća,
- uvjete korištenja pomorskog dobra, te razgraničenja u odnosu na
oblike korištenja površine mora i akvatorija,
- po potrebi druge elemente značajne za prostor.
POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
Članak 6.
Osim smjernica iz prostornih planova šireg područja, u preliminarnoj fazi izrade
prikupit će se i koristiti dokumentacija, zahtjevi i podaci tijela i osoba određenih posebnim
propisima, koji će biti značajni u daljnjoj izradi UPU "Valkanela".
Za potrebe izrade UPU "Valkanela", tvrtka "Maistra" Rovinj, koja obavlja
ugostiteljsko - turističku djelatnost u postojećem kampu Valkanela, dala je izraditi "Program
za izradu urbanističkog plana uređenja TZ Valkanela" ("Maistra" Rovinj-Vrsar, srpanj 2007.),
kojim se utvrđuju osnovne potrebe, te daju smjernice za organizaciju prostora i na njemu svih
predviđenih sadržaja.
Sukladno zakonskim propisima izradit će se studija utjecaja na okoliš koja će dati
ocjenu prihvatljivosti zahvata s aspekta zaštite okoliša.
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U izradi plana po potrebi će se izraditi i druge stručne podloge vezane za pojedina
specifična tehnička rješenja.
Za planiranje namjene prostora unutar obuhvata napravit će se snimka pozicije
postojećeg zelenila u cilju očuvanja, te prilagođavanja i što boljeg uklapanja rješenja i
sadržaja u postojeće zelenilo.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 7.
Stručno rješenje UPU "Valkanela" pribavit će se od jednog stručnog izrađivača.
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA
I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA
Članak 8.
UPU "Valkanela" izradit će se na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi sa
visinskim prikazom (slojnica i kota), s uklopljenim važećim katastarskim planom u mjerilu
1:2000, a po potrebi dijelom u mjerilu 1:1000.
Podloga će biti izrađena u digitalnom vektorskom geokodiranom obliku, a pri izradi
iste koristit će se podaci nove katastarske izmjere i digitalni ortofoto plan.
POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA
DAJU ZAHTJEVE (PODATKE, SMJERNICE I PROPISANE DOKUMENTE) ZA
IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE
DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA
Članak 9.
Temeljem članka 79. Zakona o PUiG, Odluka o izradi UPU "Valkanela" dostavit će
se tijelima i osobama navedenim u ovome članku, sa pozivom da u roku određenom u članku
10. Odluke dostave zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu
plana.
U zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, tijela i osobe određeni posebnim propisima
moraju odrediti važeće propise i njihove odredbe, te druge stručne i ostale dokumente na
kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu predmetnog plana.
a) Tijela i osobe određene posebnim propisima

b) Drugi sudionici

- Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Puli
Ul.Grada Graza 2
52000 Pula

- Zavod za prostorno uređenje IŽ,
Sv. Teodora 2, Pula,
- Upravni odjel za promet, pomorstvo i veze
Dršćevka 1, Pazin,
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- Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu prirode,
Ulica grada Vukovara 78/III, Zagreb,
- Hrvatske vode,
VGO za vodno područje
primorsko - istarskih slivova,
Đure Šporera 3, Rijeka,
- Lučka kapetanija Pula
Ispostava Poreč
Obala maršala Tita 17, Poreč
- MUP - Policijska uprava Istarska,
Odjel za zaštitu od požara i civilnu zaštitu,
Pula,
- Hrvatske šume,
Šumarija Poreč, Poreč,
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Područni ured Pazin/Pula.
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- Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,
Flanatička 29, Pula:
1. Odsjek za promet, pomorstvo i veze
M. B. Rašana 2/IV, Pazin,
2. Odsjek za zaštitu okoliša
Flanatička 29, Pula,
3. Odsjek za gospodarstvo
Flanatička 29, Pula,
- HT TKC Pazin
Narodnog doma 2, Pazin,
- Hrvatska udruga pokretnih komunikacija
Nova Ves 50, 10000 Zagreb
- Upravni odjel za prostorno uređenje
i gradnju Istarske županije,
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Poreč
O. M. Tita 4, Poreč,
- Državna geodetska uprava,
Ispostava Poreč, Poreč,
- HEP DP Elektroistra
M. Vlašića 2, Poreč,
- Plinacro d.o.o.
Savska cesta 88a
10000 Zagreb
- Istarski vodovod Buzet
PJ Poreč, M.Vlašića 16, Poreč,
- Usluga Poreč d.o.o.
Mlinska 1, Poreč,
- Županijska uprava za ceste IŽ,
M. B. Rašana 2/4, Pazin,
- Javna ustanova Natura Histrica
Obala Alda Rismonda 2, Rovinj,
- Ministarstvo turizma
Prisavlje 14, Zagreb,
- Upravni odjel za turizam
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Pionirska 1, Poreč,
- Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo,
lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu,
O. M. Tita 4, Poreč,
- Hrvatska agencija za telekomunikacije,
Jurišićeva 13, Zagreb,
- Turistička zajednica općine Vrsar
R.Končara 46
52450 Vrsar
- Maistra d.d. Rovinj

Ako se u tijeku izrade UPU "Valkanela" za to ukaže potreba, bit će pozvani i dodatni
sudionici.
Sukladno članku 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj
76/07), Nositelj izrade će o izradi UPU "Valkanela" obavijestiti javnost objavom ove Odluke
u svome službenom glasilu, te na web stranici Općine Vrsar.
ROK ZA IZRADU UPU "VALKANELA",
ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA
IZRADU UPU "VALKANELA" TIJELA I OSOBA
ODREĐENIH POSEBNIM PROPISOM
Članak 10.
8. Predkoncepcija - Utvrđivanje obveza iz prostornih planova šireg područja te
podataka, planskih smjernica i obveza temeljem posebnih propisa (sukladno
zahtjevima za izradu UPU "Valkanela"), ocjena stanja, mogućnosti i
ograničenja razvoja, posebnosti područja u obuhvatu UPU "Valkanela", ciljeva
UPU "Valkanela", te analiza očitovanja drugih sudionika – u suradnji Nositelja
i stručnog Izrađivača, a što će stručni Izrađivač uobličiti i predstaviti u formi
preliminarne koncepcije UPU "Valkanela". Rok je 15 dana od dana dostave od
strane Nositelja stručnom Izrađivaču zahtjeva za izradu UPU "Valkanela" tijela
i osoba određenih posebnim propisima te drugih sudionika određenih ovom
Odlukom, te ostalih podloga i podataka nužnih za ovu fazu izrade.
9. Nacrt prijedloga UPU "Valkanela" za prethodnu raspravu – izradit će stručni
Izrađivač u roku od 15 dana od pisanog očitovanja Nositelja izrade o
preliminarnoj koncepciji UPU "Valkanela".
10. Nacrt prijedloga UPU "Valkanela" za javnu raspravu – izradit će stručni
Izrađivač u roku 20 dana od dana dostave od strane Naručitelja Izvješća o
provedenoj prethodnoj raspravi.
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11. Prijedlog UPU "Valkanela" za javnu raspravu – izradit će stručni Izrađivač u
roku 20 dana od dana dostave od strane Naručitelja zaključka Općinskog
poglavarstva o utvrđivanju prijedloga UPU Valkanela za javnu raspravu.
12. Nacrt konačnog prijedloga UPU "Valkanela" – u suradnji Nositelja i stručnog
Izrađivača u roku 20 dana od dana dostave zaključka o prihvaćenim
očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u vidu Izvješća o
provedenoj javnoj raspravi.
13. Konačni prijedlog UPU "Valkanela" – izradit će stručni Izrađivač u roku 20
dana od dostave zaključka Općinskog poglavarstva o utvrđivanju konačnog
prijedloga UPU "Valkanela".
14. UPU "Valkanela" – izradit će stručni Izrađivač u vidu uvezanog i ovjerenog
elaborata sukladno propisima u roku 15 dana od dostave Odluke o donošenju
UPU "Valkanela" na Općinskom vijeću.
Ukupno vrijeme izrade UPU "Valkanela" po navedenim fazama iznosi 125 dana. U
navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme verifikacije pojedinih faza od strane Općine
Vrsar, vrijeme trajanja jedne ili više prethodnih rasprava te dovršenjem i dostavom Izrađivaču
ostalih stručnih podloga navedenih u ovoj Odluci, javne rasprave, te vrijeme potrebno za
izradu Izvješća o javnim raspravama i vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih suglasnosti,
mišljenja i očitovanja, na koje će se odnositi zakonski rokovi i rokovi utvrđeni Ugovorom o
izradi UPU "Valkanela".
Rok za pripremu zahtjeva za izradu UPU "Valkanela" tijela i osoba određenih
posebnim propisima iznosit će 30 dana. Ako u navedenom roku tijela i osobe navedene u
članku 9. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane
dokumente), smatrat će se da ih nemaju.
ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA
KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE,
TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA UPU "VALKANELA"
Članak 11.
Do donošenja UPU "Valkanela", prilikom izdavanja akata kojima se odobravaju
zahvati u
prostoru, primjenjivat će se odredbe Prostornog plana uređenja Općine Vrsar ("Službeni
glasnik Grada Poreča", broj 15/06) koje se odnose na zahvate moguće do donošenja UPU
"Valkanela".
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IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU "VALKANELA"
Članak 12.
Sredstva za izradu UPU "Valkanela", kao i potrebnih stručnih podloga osigurat će
tvrtka "Maistra" d.d. Rovinj, koja će i ugovoriti izradu sukladno sporazumu s Općinom Vrsar.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Proceduru izrade provest će Jedinstveni upravni odjel kao Nositelj izrade, u skladu sa
odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a Odluku o donošenju navedenog
planskog dokumenta donijet će Općinsko vijeće.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama
Općine Vrsar".
KLASA: 350-02/07-01/10
URBROJ: 2167/02-02-08-2
Vrsar, 24.06.2008.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina, v.r.
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12.
Temeljem članaka 40. i 92. Statuta Općine Vrsar ("Službeni Glasnik Grada Poreča"
broj 02/04), a vezano za odredbu članaka 4. i 5. Zakona o savjetima mladih ("Narodne
novine" broj 23/07), Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 24. lipnja 2008.
godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Vrsar
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje osnivanje Savjeta mladih Općine Vrsar (u daljnjem tekstu:
Savjet mladih), propisuju se osnovna mjerila i postupak izbora članova toga tijela, način na
koji ono utječe na rad predstavničkog tijela Općine, način financiranja rada i programa
Savjeta, kao i druga pitanja od značaja za njegovo djelovanje.
Članak 2.
Savjet mladih iz članka 1. ove Odluke osniva se u svojstvu savjetodavnog tijela
Općinskog vijeća Općine Vrsar (u nastavku: Općinsko vijeće), sa ciljem osiguravanja boljeg
položaja i mogućnosti utjecaja mladih na donošenje odluka u predstavničkom i izvršnom
tijelu Općine, a time i istovremenog potpunijeg preuzimanja odgovornosti za položaj mladih i
njihovu budućnost u ovoj jedinici lokalne samouprave.
Članak 3.
Savjet mladih ima pet (5) članova u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29)
godina života.
Mandat članova Savjeta traje dvije godine.
2. POSTUPAK IZBORA ČLANOVA
Članak 4.
Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih, odnosno udruge koje se
bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, klubovi studenata te drugi registrirani
oblici organiziranja mladih aktivni na području Općine Vrsar ili koji imaju članove sa
područja Općine Vrsar.
Članak 5.
Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće na temelju javnog poziva kojeg
objavljuje Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar, u najmanje jednom javnom glasilu, na

Broj: 4/2008

___ “SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR” ______

Strana: 130

oglasnoj ploči Općine Vrsar te na web stranicama Općine Vrsar, i to najmanje četrdeset pet
(45) dana prije isteka mandata tekućeg saziva Savjeta mladih.
U javnom pozivu iz stavka 1. ovog članka obvezatno se navode uvjeti koje moraju
ispunjavati predlagatelji i kandidati za članove Savjeta mladih u skladu s odredbama ove
Odluke.
Rok za podnošenje prijedloga kandidata iznosi 15 dana od dana posljednje objave
javnog poziva.
Članak 6.
Po zaprimanju prijedloga predlagatelja, Jedinstveni upravni odjel iste upućuje u roku
od osam (8) dana Komisiji za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Vrsar (u nastavku:
Komisija).
Komisija utvrđuje pravovremenost i valjanost zaprimljenih prijedloga, odnosno
postojanje ovlaštenja njihovih podnositelja, te provodi postupak formiranja prijedloga liste
kandidata.
Pojedinačne prijedloge koji nisu pravovremeni i valjani, ili su podneseni od strane
subjekata izvan kruga ovlaštenih predlagatelja iz članka 4. ove Odluke, Komisija neće uzeti u
obzir pri sačinjavanju prijedloga liste Općinskom vijeću.
Po utvrđivanju prijedloga liste kandidata za članove Savjeta mladih, Komisija isti
upućuje Općinskom vijeću radi nadležnog postupanja u skladu s odredbama ove Odluke.
Članak 7.
Članove Savjeta mladih bira i razrješuje Općinsko vijeće većinom glasova prisutnih
vijećnika, ako sjednici prisustvuje većina ukupnog broja vijećnika.
Glasovanje za izbor članova Savjeta mladih u Općinskom vijeću u pravilu se provodi
glasovanjem o prijedlogu liste kandidata, po postupku i u skladu s kriterijima propisanim
ovom Odlukom.
Iznimno, kada se tijekom trajanja mandata bira samo jedan kandidat što zamjenjuje
člana Savjeta mladih kojem je to svojstvo prestalo iz razloga predviđenih ovom Odlukom,
Općinsko vijeće odlučuje o pojedinačnom prijedlogu po proceduri utvrđenoj za prijedlog liste
kandidata.
Članak 8.
U Savjet mladih se bira najmanje jedan član - pripadnik talijanske nacionalne manjine.
Pri predlaganju više od jednog kandidata, ovlašteni su predlagatelji dužni, uvijek kada
je to moguće, voditi računa i o ravnomjernoj zastupljenosti oba spola.
Pri sačinjavanju prijedloga liste kandidata, o poštivanju odredbi iz ovog članka
Komisija vodi računa po službenoj dužnosti.
Članak 9.
Općinsko vijeće u Savjet mladih bira članove:
• iz redova studenata sveučilišnih i drugih studija s prebivalištem u Općini Vrsar;
• iz udruga mladih odnosno udruga koje se bave problematikom mladih, aktivnih na
području Općine Vrsar;
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•

iz drugih registriranih oblika organiziranja mladih aktivnih na području Općine Vrsar,
te
• iz redova učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Vrsar.
O izboru i razrješenju članova Savjeta mladih, Općinsko vijeće donosi odluku.
Članak 10.
Općinsko vijeće će razriješiti člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako
neopravdano ne prisustvuje sjednicama Savjeta mladih, zatim ako navrši trideset godina
života, kao i na osobni zahtjev odnosno ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.
3. DJELOKRUG, TIJELA I NAČIN DJELOVANJA SAVJETA
Članak 11.
U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:
• raspravlja na sjednicama o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih;
• raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća koji su od
interesa za mlade;
• predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za
unapređivanje položaja mladih na području Općine Vrsar;
• predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za
unapređivanje položaja mladih na području Općine, kao i način rješavanja navedenih
pitanja;
• daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih
akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine
Vrsar;
• sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog (općinskog) programa djelovanja za
mlade;
• izrađuje izvješća nadležnim tijelima Općine Vrsar o problemima mladih, a po potrebi
predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja
mladih (lokalni (općinski) program djelovanja za mlade);
• predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i lokalnog (općinskog) programa
djelovanja za mlade;
• brine o informiranosti mladih u svim pitanjima značajnim za unapređivanje njihova
položaja;
• potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija te suradnju i
razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima u drugim državama;
• predlaže Općinskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja lokalnog (općinskog)
programa rada Savjeta mladih;
• po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne samouprave na sjednice Savjeta;
• obavlja i druge poslove od interesa za mlade Općine Vrsar.
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Članak 12.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi toga tijela iz
svojih redova, većinom glasova svih članova.
Savjet mladih predstavlja i zastupa predsjednik Savjeta mladih.
Zamjenik predsjednika obavlja nužne poslove i zadaće predsjednika:
• u slučaju spriječenosti predsjednika Savjeta mladih,
• po njegovoj izričitoj ovlasti u pisanom obliku.
Članak 13.
Redovne sjednice, koje se održavaju najmanje jednom u dva mjeseca, saziva i njima
predsjedava predsjednik Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu na prijedlog najmanje
1/3 članova tog tijela.
Članak 14.
Savjet mladih u pravilu donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna
većina članova toga tijela.
Član Savjeta mladih koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o
nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.
Neposredna osobna zainteresiranost člana Savjeta mladih pri donošenju odluke o
nekom pitanju, utvrđuje se sukladno odredbama posebnog zakona.
Članak 15.
Savjet mladih može imenovati svoja radna tijela za određena područja djelovanja te
organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste
problema mladih.
U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih
područja vezanih za mlade i skrb o mladima.
4. AKTI I IZVJEŠĆA SAVJETA
Članak 16.
Na svojoj prvoj sjednici Savjet mladih donosi poslovnik o svom radu, i to većinom
glasova svih članova Savjeta mladih.
Poslovnikom iz stavka 1. ovog članka pobliže se uređuje način rada Savjeta mladih te
način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih sukladno zakonu i ovoj
Odluci.
Do izbora predsjednika, sjednicu vodi najstariji član Savjeta mladih.
Članak 17.
Savjet mladih donosi lokalni (općinski) program rada (u nastavku: Program rada) za
svaku kalendarsku godinu većinom glasova svih članova toga tijela, pri čemu takav program
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mora predviđati aktivnosti propisane posebnim zakonom, te se podnosi radi odobrenja
Općinskom vijeću u roku propisanom posebnim zakonom.
Sredstva za provedbu Programa rada, na osnovi financijskog plana iz članka 11. stavak
1. točka 11. ove Odluke, osiguravaju se u proračunu Općine Vrsar.
O Programu rada Savjeta mladih Općinsko vijeće se očituje davanjem ili
uskraćivanjem odobrenja svojim zaključkom.
U slučaju nedavanja odobrenja na Program rada Savjeta mladih, Općinsko vijeće
iznosi razloge i ostavlja Savjetu mladih primjereni rok za usklađivanje Programa u cijelosti ili
njegovog pojedinog dijela.
Članak 18.
O svom radu Savjet mladih podnosi godišnje izvješće Općinskom vijeću, u roku i na
način propisan posebnim zakonom.
5. SURADNJA
Članak 19.
Savjet mladih, sukladno odredbama posebnog zakona, može surađivati sa savjetima
mladih općina, gradova i drugih županija, odnosno Grada Zagreba, a može razvijati suradnju i
s organiziranim oblicima djelovanja mladih u jedinicama lokalne i regionalne samouprave
drugih država te međunarodnim organizacijama.
6. OSIGURAVANJE UVJETA ZA RAD I NAKNADE
Članak 20.
Općina Vrsar osigurava prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih, dok za
obavljanje stručnih te administrativnih poslova za potrebe Savjeta mladih brine Jedinstveni
upravni odjel Općine Vrsar.
Članak 21.
Članovi Savjeta ne primaju naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na naknadu troškova
nastalih u vezi s održavanjem sjednica toga tijela.
7. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 22.
Iznimno od roka utvrđenog odredbom članka 5. stavak 1. ove Odluke, radi provedbe
izbora članova prvog saziva Savjeta mladih, Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar, u roku
od 15 dana od stupanja na snagu ovog općeg akta, a sukladno članku 5. istog, objaviti Javni
poziv za izbor članova Savjeta mladih Općine Vrsar.
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Članak 23.
Na pitanja koja nisu propisana ovom Odlukom, na odgovarajući se način primjenjuju
odredbe Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07).
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama
Općine Vrsar".
KLASA: 021-05/07-01/8
URBROJ: 2167/02-02-08-4
Vrsar, 24.06.2008.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina, v.r.
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13.
Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 20/03), te
članka 40. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 2/04), Općinsko vijeće
Općine Vrsar, na sjednici održanoj 24. lipnja 2008. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju lokacija za održavanje javnih skupova i organiziranje razonode,
zabavnih, sportskih i drugih manifestacija
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se ulice, trgovi i druge lokacije namijenjene održavanju
javnih skupova, organiziranju razonode, zabavnih priredbi i drugih aktivnosti na kojima je
dozvoljeno prekoračenje dopuštene razine buke, te putovi za dolaženje i odlaženje sudionika
tih događanja.
Članak 2.
Određuju se slijedeće ulice, trgovi i drugi prostori za održavanje javnih skupova,
organiziranje razonode, zabavnih priredbi i drugih aktivnosti:
1. Aerodrom Crljenka,
2. Luka u Vrsaru,
3. Trg Degrassi u Vrsaru,
4. Poluotok Montraker,
5. Druge lokacije koje odredi Općinsko poglavarstvo.
Članak 3.
Za emitiranje glazbe na javnim prostorima prigodom održavanja događanja iz članka
1. ove Odluke Jedinstveni upravni odjel izdaje odobrenje u kojem se navodi vrijeme do kada
se može emitirati glazba, a koje je primjereno običajima i vrsti događanja.
Članak 4.
Putovi dolaska i odlaženja posjetitelja događanja iz članka 1. ove Odluke određuju se
kako slijedi:
1. Aerodrom Crljenka - lokalna cesta prema aerodromu,
2. Luka u Vrsaru - Dalmatinska ulica i Obala Maršala Tita
3. Trg Degrassi u Vrsaru - ulica Aldo Negri i R. Končara,
4. Poluotok Montraker - Obala maršala Tita, R. Končara, prometnica do parkirališta na
Montrakeru,
5. Druge prometnice koje odredi Općinsko poglavarstvo.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavljuje se u "Službenim novinama
Općine Vrsar.
KLASA: 363-01/08-01/75
URBROJ: 2167/02-02-08-2
Vrsar, 24.06.2008.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina, v.r.

