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I. Općinsko vijeće
1.
Na temelju članka 86. stavak 1. i 3., članka 198. stavak 3., članka 201. stavak 1.
Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13), te članka 40. i 41. Statuta
Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Vrsar, na
sjednici održanoj 12. ožujka 2015. godine donosi
ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Vrsar
Članak 1.
Pokreće se izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar (u
daljnjem tekstu: ID PPUO Vrsar).
ID PPUO Vrsar odnose se na cjelokupan teritorij Općine Vrsar, u skladu sa važećim
zakonskim propisima.
Nositelj izrade ID PPUO Vrsar je Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar.
Postupak izrade ID PPUO Vrsar provest će se sukladno proceduri propisanoj
Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13) – u daljnjem tekstu:
"ZOPU”.
Ovom se Odlukom utvrđuju propisani elementi kako slijedi:
Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje ID PPUO Vrsar
Izrada prostornog plana, sukladno članku 86. stavak 1. ZOPU započinje na temelju
odluke o izradi prostornog plana, a odluku o izradi prostornog plana područne (regionalne),
odnosno lokalne samouprave donosi predstavničko tijelo, temeljem stavka 3. istoga članka
ZOPU.
Prostorni plan uređenja Općine Vrsar izrađen je i donesen prije stupanja na snagu
ZOPU, sukladno ranije važećim propisima.
Člankom 198. stavak 3. ZOPU, dokumenti prostornog uređenja doneseni na temelju
propisa koji su važili prije stupanja na snagu istoga zakona, mogu se mijenjati i/ ili
dopunjavati te staviti izvan snage i prije donošenja dokumenata prostornog uređenja prema
ZOPU u roku od pet godina od njegovog stupanja na snagu.
Nadalje, člankom 113. stavak 1. ZOPU propisano je da se odredbe zakona kojima je
uređena izrada i donošenje prostornih planova na odgovarajući način primjenjuju na izradu i
donošenje izmjena i dopuna prostornih planova te njihovo zasebno stavljanje van snage.
Sadržaj odluke o izradi prostornog plana propisan je člankom 89. stavak 1. ZOPU.
Članak 3.
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Razlog izmjene i dopune ID PPUO Vrsar sa
ocjenom stanja u obuhvatu ID PPUO Vrsar
Trenutno je na području Općine Vrsar na snazi Prostorni plan uređenja Općine koji
se sastoji od dva zasebno izrađena elaborata, odnosno prostorno planska dokumenta, od kojih
se svaki primjenjuje u dijelu u kojem se odnosi na Općinu Vrsar:
- Za dio sadašnjeg područja Općine Vrsar (K.O. Vrsar u cijelosti) u teritorijalnim
granicama koje su važile do donošenja Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH
("Narodne novine", br. 86/06) - Prostorni plan uređenja Općine Vrsar ("Službeni glasnik
Grada Poreča", br. 15/06) kojeg je izradio Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu;
- Za dio sadašnjeg područja Općine Vrsar (K.O. Lim i K.O. Gradina u cijelosti),
koji je teritorij ušao u sastav Općine po usvajanju navedenog Zakona o područjima županija,
gradova i općina u RH - Prostorni plan uređenja Općine Sv. Lovreč i istočnog dijela Općine
Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar”, br. 4/07), kojeg je izradila tvrtka Urbanistica d.o.o. iz
Zagreba.
- Na snazi su i Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrsar
(„Službene novine Općine Vrsar“, br. 6/14).
Razlog izmjene i dopune PPUO Vrsar je prvenstveno praktične prirode, naime, dva
bi se elaborata objedinila u tekstualnom i grafičkom smislu u jedinstveni prostorno planski
dokument.
Sljedeći je razlog izmjene i dopune PPUO Vrsar propisan člankom 201. stavak 1.
ZOPU, a isti određuje da su jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti prostorne planove
uređenja “na način da u njima odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene
dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu u skladu s ovim Zakonom u roku od
dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 56. stavka 3. Zakona”
(ZOPU).
Članak 4.
Obuhvat ID PPUO Vrsar
Izmjenama i dopunama PPUO Vrsar obuhvaćen je cjelokupan sadašnji teritorij
Općine Vrsar, sukladno važećem Zakonu o područjima županija, gradova i općina u RH,
navedenom u članku 3. ove Odluke.
Područje se sastoji od katastarskih općina Vrsar, Lim i Gradina u cijelosti, a
obuhvaća slijedeća naselja u njihovim statističkim granicama: Vrsar, Flengi, Gradina, Marasi,
Kloštar, Kontešići, Begi, Bralići i Delići.
Članak 5.
Sažeta ocjena stanja u obuhvatu ID PPUO Vrsar
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Općinsko središte predstavlja naselje Vrsar, koje po zadnjim statističkim podacima
broji 1771 stanovnika. Naselje je smješteno uz more, te je gotovo čitavo njegovo građevinsko
područje unutar ZOP-a. Iz navedenoga se razloga razvoj toga područje odvijao brže nego na
ostalom teritoriju, odnosno u unutrašnjem dijelu općine (K.O. Lim i K.O. Gradina), što je
vidljivo u infrastrukturnoj opremljenosti, kao i broju važećih prostorno planskih dokumenata
užih područja.
Na prostoru K.O. Vrsar, sukladno odredbama važećeg PPUO Vrsar ("Službeni
glasnik Grada Poreča", br. 15/06, „Službene novine Općine Vrsar“, br. 6/14), određena je
obveza izrade četiri urbanistička plana uređenja, od kojih je donesen Urbanistički plan
uređenja naselja Vrsar, a od ostala tri koji se odnose na izdvojena građevinska područja izvan
naselja, dva su u izradi. Na snazi je i više detaljnih planova uređenja, svi unutar obuhvata
spomenutog Urbanističkog plana uređenja Vrsar.
Osim naselja Vrsar, ostalih osam naselja unutar općinskog teritorija, navedenih u
članku 4. ove Odluke, prema službenim podacima broji ukupno 391 stanovnika.
Na području K.O. Gradina i K.O. Lim, sukladno odredbama važećeg PPUO Sv.
Lovreč i istočnog dijela Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar”, br. 4/07), određena
je obveza izrade UPU Kloštar i Sv. Mihovil, UPU golf igrališta kod Kontije, te manjih
dijelova građevinskih područja unutar obalnog pojasa (Limski kanal). Na snazi je jedan
detaljni plan – turističkog punkta Bekvari kod Kloštra.
U tijeku izrade je i Prostorni plan područja posebnih obilježja Limski kanal i Limska
draga, kojeg izrađuje Zavod za prostorno uređenja Istarske županije, a koji na području
Općine Vrsar obuhvaća širok kopneni pojas u južnom dijelu Općine Vrsar, uz područje
Limskoga kanala, kao i njegov akvatorij, odnosno podmorje.
Članak 6.
Ciljevi i programska polazišta ID PPUO Vrsar
Cilj izrade Izmjena i dopuna PPUO Vrsar je praktičnost u provođenju plana,
objedinjavanje dva zasebno izrađena elaborata koja su trenutno na snazi kao prostorni planovi
uređenja općine Vrsar, a navedeni su u članku 3. ove Odluke.
Izmjenama i dopunama PPUO Vrsar, u skladu sa planovima šireg područja, preispitat
će se i razmotriti dosadašnja rješenja iz oba elaborata, te će se ovisno o dobivenim zahtjevima
tijela, kao i analizi mogućnosti prostora za pojedina područja po potrebi predložiti rješenja
kvalitetnija, odnosno adekvatnija od dosadašnjih.
Kroz postupak izrade Izmjena i dopuna PPUO Vrsar analizirat će se sadašnjim
planovima utvrđene obveze izrade planova užih područja, odnosno njihovih obuhvata, vezano
na stvarnu uređenost i izgrađenost prostora, sve sukladno odredbama ZOPU i stvarnim
potrebama. Preispitati će se površine naznačene kao izgrađene, odnosno neizgrađene, te
razgraničiti uređene i neuređene površine, sa uvjetima uređenja takvih površina.
Eventualne izmjene granica građevinskih područja naselja, nakon provedene analize
prostora izvršit će se uglavnom samo korektivno, ukoliko se za to ukaže potreba.
Kako je u međuvremenu na snagu stupio novi ZOPU, po potrebi će se provesti
formalna usklađenja sa zakonskim odredbama.
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U izradi će se uvažiti i smjernice Strategije razvoja Općine Vrsar, u cilju iznalaženja
kvalitetnijih rješenja, te potpunijeg i cjelovitijeg sagledavanja specifičnosti i karakteristika
prostora, kao i jednakomjernog razvoja Općine.
Članak 7.
Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim
zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi
za izradu prostornih planova
Osim smjernica iz prostornih planova šireg područja, naročito Prostornog plana
Istarske županije, te dokumenata navedenih u članku 6. Ove Odluke, u preliminarnoj fazi
izrade prikupit će se i koristiti dokumentacija, zahtjevi i podaci javnopravnih tijela određenih
posebnim propisima, koji će biti od utjecaja na daljnju izradu ID PPUO Vrsar.
U izradi će se koristiti svi raspoloživi službeni podaci, te će se po potrebi izraditi i
druge stručne podloge vezane za pojedina specifična područja.
Članak 8.
Način pribavljanja stručnih rješenja
Stručno rješenje ID PPUO Vrsar pribavit će se od jednog stručnog izrađivača,
sukladno važećim zakonskim propisima.
Članak 9.
Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu
izmjena prostornog plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u
izradi ID PPUO Vrsar
a) Javnopravna tijela određena posebnim b) Drugi sudionici
propisima
- Ministarstvo kulture,
Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel Pula,
Ul. grada Graza 2, Pula,
-

Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu prirode,
Ulica Grada Vukovara 78/III, Zagreb,

- Ministarstvo obrane RH
Uprava za materijalne resurse,

-

DGU
Područni ured za katastar Pazin,
Ispostava Poreč, O.M.Tita 4, Poreč

- Upravni odjel za prostorno uređenje
i gradnju Istarske županije,
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju
Poreč
O. M. Tita 4, Poreč,
- Ured državne uprave u Istarskoj županiji,
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Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu
okoliša,
Ulica Kralja Zvonimira 4, Zagreb,

- Istarski vodovod Buzet
PJ Poreč, Poreč,

- MUP - Policijska uprava Istarska,
Odjel za zaštitu od požara i civilnu zaštitu,
Pula,
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Područni ured Pazin/Pula
M. B. Rašana 7, Pazin,
- HAKOM
Nikole Jurišića 13, Zagreb,
Hrvatske ceste d.o.o.,
Vončinina 3, Zagreb

-

Upravni odjel za
Istarske županije
Flanatička 29, Pula,

održivi

Ministarstvo poljoprivrede,
Susjedne JLS (sve)
Mjesni odbor Gradina

- Odvodnja Poreč d.o.o.
Mlinska 1, Poreč,
- Županijska uprava za ceste IŽ,
M. B. Rašana 2/4, Pazin,
- Ministarstvo mora, prometa i veza
Uprava zračnog prometa,
- Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo,
lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu,
O. M. Tita 4, Poreč,
- Javna ustanova Natura Histrica
Obala Alda Rismonda 2, Rovinj,

- Javna ustanova
Zavod za prostorno uređenje IŽ,
Riva 8, Pula,
-

Služba za gospodarstvo
O.M. Tita 4, Poreč,
- HEP DP Elektroistra
M. Vlašića 2, Poreč,

- Hrvatske vode,
VGO za vodno područje
primorsko - istarskih slivova,
Đure Šporera 3, Rijeka,

-
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- Plinacro d.o.o.
Savska cesta 88a, Zagreb,
razvoj
- Turistička zajednica Vrsar,
- MONTRAKER d.o.o.
Vrsar
- RIVIERA POREČ d.d., - TZO Vrsar
- MAISTRA d.d.
Rovinj

Ako se u tijeku izrade ID PPUO Vrsar za to ukaže potreba, bit će pozvani dodatni
sudionici.
Neće se razmatrati zahtjevi javnopravnih tijela određenih posebnim propisima,
odnosno ostali zahtjevi i primjedbe ukoliko se isti odnose na izmjene koje nisu predmetom
ove Odluke, te ukoliko nisu sukladni člancima 90., 91. i 92. ZOPU.
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Prema članku 86. stavak 4. ZOPU, Nositelj izrade će ovu Odluku o izradi ID PPUO
Vrsar objaviti u službenom glasilu Općine Vrsar, te o tome obavijestiti javnost putem svoje
mrežne stranice.
Članak 10.
Planirani rok za izradu ID PPUO Vrsar, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu
zahtjeva za izradu ID PPUO Vrsar tijela i osoba određenih posebnim propisima
1. Polazišta - Utvrđivanje obveza iz prostornih planova šireg područja te
podataka, planskih smjernica i obveza temeljem posebnih propisa (sukladno
zahtjevima za izradu ID PPUO Vrsar), ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja
razvoja, posebnosti područja u obuhvatu PPUO, ciljeva Izmjena i dopuna
PPUO, te analiza očitovanja drugih sudionika - u formi preliminarne
koncepcije ID PPUO. Rok je 35 kalendarskih dana od dana dostave od strane
Nositelja stručnom Izrađivaču zahtjeva za izradu Izmjene i dopune PPUO tijela
i osoba određenih posebnim propisima te drugih sudionika određenih ovom
Odlukom, te ostalih podloga i podataka nužnih za ovu fazu izrade.
2. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Vrsar za javnu raspravu – izradit će
stručni Izrađivač u roku 35 kalendarskih dana od dana dostave od strane
Naručitelja pisanog očitovanja Nositelja izrade o preliminarnoj koncepciji ID
PPUO.
3. Prijedlog ID PPUO Vrsar za javnu raspravu – izradit će stručni Izrađivač u
roku 20 kalendarskih dana od dana dostave od strane Naručitelja zaključka
Općinskog načelnika o utvrđivanju prijedloga ID PPUO za javnu raspravu.
4. Nacrt konačnog prijedloga ID PPUO Vrsar – u suradnji Nositelja i stručnog
Izrađivača u roku 25 kalendarskih dana od dana dostave zaključka o
prihvaćenim očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u vidu
Izvješća o provedenoj javnoj raspravi.
5. Konačni prijedlog ID PPUO Vrsar – izradit će stručni Izrađivač u roku 15
kalendarskih dana od dostave zaključka Općinskog načelnika o utvrđivanju
konačnog prijedloga PPUO.
6. ID PPUO Vrsar – izradit će stručni Izrađivač u vidu uvezanog i ovjerenog
elaborata sukladno propisima u roku 15 kalendarskih dana od dostave Odluke
o donošenju ID PPUO Vrsar na Općinskom vijeću.
Ukupno vrijeme izrade ID PPUO Vrsar po navedenim fazama iznosi 145 dana. U
navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme verifikacije pojedinih faza od strane Općine
Vrsar, vrijeme dostave Izrađivaču potrebnih stručnih podloga, provedbe javne rasprave, te
vrijeme potrebno za izradu Izvješća o javnoj raspravi, ishođenje potrebnih suglasnosti,
mišljenja i očitovanja, na koje će se odnositi zakonski rokovi i rokovi utvrđeni Ugovorom o
izradi ID PPUO.
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Rok za pripremu zahtjeva za izradu ID PPUO Vrsar javnopravnih tijela određenih
posebnim propisima iznosit će 15 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.
Članak 11.
Izvori financiranja izrade ID PPUO Vrsar
ID PPUO Vrsar financirat će se iz sredstava općinskog proračuna.
Članak 12.
Odluka o drugim pitanjima značajnim za izradu nacrta ID PPUO Vrsar
Po ovoj Odluci nema drugih pitanja značajnih za izradu nacrta ID PPUO Vrsar.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Vrsar“.
Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se izvan snage Odluka o izradi izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“, br. 01/10).

KLASA: 350-02/14-01/0006
URBROJ: 2167/02-02-01-04-41-15-0009
Vrsar, 12. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
FrankoMatukina v.r.
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2.
Temeljem članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar" br.
2/13), članka 61.st.4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - pročišćeni
tekst ("Narodne novine" 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)
i odredaba Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" 144/12) Općinsko vijeće Općine
Vrsar 12. ožujka 2015. donosi
ODLUKU
O PROVEDBI IZBORA ZA ČLANOVE
VIJEĆA MJESNIH ODBORA
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje postupak pripreme i provedbe izbora za članove Vijeća
mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: Vijeće), tijela za raspisivanje i provedbu izbora, postupak
predlaganja kandidata, zaštita izbornog prava, troškovi provedbe izbora, te druga pitanja u
svezi provedbe izbora.
Članak 2.
Članove Vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života, koji imaju
prebivalište na području mjesnog odbora za čije se Vijeće izbori provode.
Za člana Vijeća može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18
godina života, koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se članove Vijeća
izbori provode.
Za člana Vijeća ima pravo biti biran državljanin drugih država članica Europske unije,
u skladu sa posebnim zakonom.
Član Općinskog vijeća Općine Vrsar ne može istovremeno obavljati dužnost člana
Vijeća.
Općinski načelnik, odnosno njegov zamjenik ne može biti član Vijeća.
Članak 3.
Članovi Vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.
Mandat članova Vijeća izabrani na redovnim izborima počinje danom konstituiranja
Vijeća i traje do stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora ili do raspuštanja Vijeća
sukladno Zakonu.
Članak 4.
Izbore za članove Vijeća raspisuje Općinsko vijeće Općine Vrsar posebnom odlukom
kojom utvrđuje i točan datum održavanja izbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više
od 60 dana.
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II KANDIDIRANJE
Članak 5.
Liste kandidata za izbor članova Vijeća predlažu političke stranke (jedna, dvije ili više
političkih stranaka) registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.
Za pravovaljanost kandidature kandidacijske liste koju predlažu birači potrebno je
prikupiti 25 potpisa birača.

Članak 6.
Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14
dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Naziv liste navodi se punim imenom stranke odnosno stranaka koalicije, a ako postoji,
navodi se i skraćeni naziv stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu
predložila.
Ako je listu predložila nezavisna lista, njezin naziv počinje riječima "Kandidacijska
lista grupe birača Mjesnog odbora Gradina".
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.
Kad kandidacijsku listu predlažu birači predlagatelji su prve tri osobe na listi.
Članak 7.
Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i na oglasnoj ploči mjesnog odbora Općine
Vrsar objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova Vijeća, kao i zbirnu listu i to
u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista.
Članak 8.
Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici nezavisnih
lista imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i na izbornu promidžbu
pod jednakim uvjetima.
Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno
do 24 sata prije dana održavanja izbora.
Članak 9.
U toku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan izbora do
zaključno 19 sati, zabranjena je svaka izborna promidžba kao i svako objavljivanje prethodnih
rezultata ili procjena rezultata izbora.
Članak 10.
Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe ostvarit će političke stranke i nositelji
nezavisnih lista koji na izborima dobiju najmanje jednog člana Vijeća.
Visinu naknade utvrđuje Općinski načelnik Općine Vrsar posebnom odlukom,
najkasnije 7 dana od dana objave odluke o raspisivanju izbora a objavljuje se na web stranici
Općine Vrsar.
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III IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
Članak 11.
Broj članova Vijeća utvrđen je Statutom Općine Vrsar.
U Vijeće se bira 5 članova.
Članak 12.
Članovi Vijeća biraju se proporcionalnom izbornom metodom, tako da cijelo područje
mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području
mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove
Vijeća.
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u Vijeću imaju liste koje na izborima dobiju
najmanje 5% važećih glasova birača.
Članak 13.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog
broja koliko je određena lista dobila mjesta u Vijeću.
IV TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 14.
Tijela za pripremu i provedbu izbora su: Izborno povjerenstvo i birački odbor.
Članovi izbornog povjerenstava i biračkog odbora kao i njihovi zamjenici mogu biti
samo osobe koje imaju biračko pravo, nisu kandidati za članove Vijeća i nisu članovi
političkih stranaka. Izuzetak su članovi proširenih sastava povjerenstava koji mogu biti
članovi političkih stranaka.
Članovi izbornog povjerenstava i biračkog odbora, kao i njihovi zamjenici, imaju
pravo na naknadu za svoj rad.
Odluku o visini naknade donosi Općinsko vijeće Općine Vrsar na prijedlog Općinskog
načelnika.
Članak 15.
Izborno povjerenstvo:
- brine se za zakonitu pripremu i provođenje izbora,
- propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbi izbora,
- donosi obvezatne upute za rad Izbornog povjerenstva,
- utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do njihovog
održavanja,
- rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova
Vijeća,
- imenuje članove biračkog odbora,
- određuje biračko mjesto,
- nadzire rad biračkog odbora,
- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
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na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu
listu za članove Vijeća,
nadzire pravilnost izborne promidžbe,
prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkom mjestu,
objavljuje rezultate za izbor članova Vijeća,
obavlja i druge poslove radi provedbe izbora."

Članak 16.
Izborno povjerenstvo imenuje Općinski načelnik Općine Vrsar odmah po stupanju na
snagu odluke o raspisivanju izbora.
Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.
Stalni sastav čine predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Izbornog povjerenstva mora biti diplomirani
pravnik/magistar pravne struke sa položenim pravosudnim ispitom.
Prošireni sastav određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi izbornih lista, a čine
ga po jedan predstavnik većinske političke stranke, odnosno koalicije i jedan dogovorno
predloženi predstavnik oporbenih stranaka, odnosno koalicija, sukladno stranačkom sastavu
Općinskog vijeća, te njihovi zamjenici. Ako se ne postigne dogovor o proširenom sastavu
Općinskog izbornog povjerenstva, njihov se izbor obavlja kockom između predloženih
kandidata.

Članak 17.
Birački odbor imenuje se za biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i
osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik, te dva člana i njihovi zamjenici.
Po jednog člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po
jednog člana i zamjenika određuju oporbene političke stranke ili koalicije ili nezavisne liste
sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća Općine Vrsar. Političke stranke dužne su
odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena Općinskom izbornom
povjerenstvu najkasnije 12 dana od dana raspisivanja izbora. U protivnom, izborno
povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.
Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne
političke stranke.
Izborno povjerenstvo imenovat će birački odbor najkasnije 10 dana prije dana
održavanja izbora.
V PROVOĐENJE IZBORA
Članak 18.
Glasovanje za izbor članova Vijeća se obavlja na biračkom mjestu na području
mjesnog odbora.
Izborno povjerenstvo objavit će koje je biračko mjesto određeno najkasnije 15 dana
prije izbora.
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Biračko mjesto mora biti uređeno tako da se osigura tajnost glasovanja.
Na biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno
navedenim imenima svih kandidata za članove Vijeća.
Članak 19.
Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova Vijeća, imaju pravo
odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.
VI GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA IZBORA
Članak 20.
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.
Glasački listići tiskaju se pod neposrednim nadzorom Općinskog izbornog
povjerenstva.
Članak 21.
Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu Vijeća bijele je boje, formata
A4 i sadrži:
- naziv liste,
- ime i prezime nositelja liste,
- serijski broj,
- pečat Općinskog vijeća.
Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na
zbirnoj listi kandidacijskih lista.
Ispred naziva liste stavlja se redni broj.
Glasački listići tiskaju se pod nadzorom Izbornog povjerenstva.
Članak 22.
Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.
Glasački listić se popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva
kandidacijske liste za koju se glasuje.
Članak 23.
Glasanje traje neprekidno od 7 do 19 sati, kada se biračka mjesta zatvaraju.
Članak 24.
Na rad biračkih odbora analogno se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima.
Članak 25.
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja Izbornom
povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta.
Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkom mjestu, najkasnije u
roku od 24 sata od zatvaranja birališta.
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Članak 26.
Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove Vijeća mjesnog
odbora odmah će objaviti:
- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,
- koliko glasova je dobila svaka pojedina kandidacijska lista,
- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
- broj mjesta u Vijeću koje je dobila svaka pojedina kandidacijska lista,
- imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove
Vijeća.
Rezultati izbora objavljuju se na oglasnoj ploči mjesnog odbora i Općine Vrsar.
VII TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA
Članak 27.
Sredstva za provedbu izbora za članove Vijeća osiguravaju se u proračunu Općine
Vrsar.
Sredstvima raspolaže Izborno povjerenstvo.
VIII ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 28.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti političke stranke
i nositelji kandidacijskih lista grupe birača, koji su predložili liste, a prigovor zbog
nepravilnosti u postupku izbora one političke stranke i nositelji kandidacijskih lista grupe
birača o čijim se listama glasovalo, te najmanje 5% birača sa područja mjesnog odbora za čije
se Vijeće provode izbori.
Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se
smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna od tih političkih stranaka.
Nositelji kandidacijskih lista grupe birača prigovor podnose osobno.
Članak 29.
Prigovori iz prethodnog članka podnose se Izbornom povjerenstvu, u roku od 48 sati
računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
O prigovorima odlučuje Izborno povjerenstvo, koje je dužno donijeti rješenje u roku
48 sati od dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada mu je dostavljen
izborni materijal na kojega se odnosi prigovor.
Članak 30.
Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje
su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te
radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji će biti raspisani.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka ili ako
se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultat izbora, Izborno
povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.
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Članak 31.
Protiv rješenja Izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan
takvim rješenjem, ima pravo žalbe Uredu državne uprave u Istarskoj Županiji.
Žalba se podnosi u roku 48 sati računajući od dana primitka pobijanog rješenja, putem
Općinskog izbornog povjerenstva.
Članak 32.
Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju
obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom i Zakonom.
Članak 33.
Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove Odluke i Zakona, ne plaćaju se
pristojbe.
IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 34.
Prva konstituirajuća sjednica Vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave
izbornih rezultata, a saziva ju Općinski načelnik Općine Vrsar ili osoba koju on ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica Vijeća ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač
odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 30 dana.
Konstituirajućom sjednicom Vijeća do izbora predsjednika predsjedava najstariji član.
Predsjednik Vijeća bira se tajnim glasovanjem većinom glasova od ukupnog broja
članova Vijeća.
Članak 35.
Na pitanja izbora članova Vijeća koja nisu uređena ovom Odlukom odgovarajuće se
primjenjuju odredbe Zakona.
Članak 36.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama
Općine Vrsar".
KLASA:013-01/15-01/0001
URBROJ:2167/02-02-01-01-17-15-0003
Vrsar, 12. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VSRAR
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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3.

Na temelju članka 71. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", broj 2/13) i
članka 4. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora ("Službene novine
Općine Vrsar", broj 1/11) Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 12. ožujka 2015.
godine donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Gradina

Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnog odbora Gradina u koji se biraju 5
članova.
Članak 2.
Za dan izbora određuje se nedjelja 19. travnja 2015. godine u vremenu od 07.00 do
19.00.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama
Općine Vrsar", i na oglasnoj ploči Općine Vrsar i oglasnoj ploči mjesnog odbora, te na web
stranici Općine Vrsar.

KLASA: 013-01/15-01/0001
URBROJ: 2167/02-02-01-01-17-15-0004
Vrsar, 12. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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4.
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
28/10), T.I. Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (NN 151/14) i
članka 41. Statuta Općine Vrsar (Službene novine Općine Vrsar broj 2/13), Općinsko vijeće
Općine Vrsar, na prijedlog Općinskog načelnika Franka Štifanića, na sjednici održanoj dana
12.03.2015. donosi
ODLUKU
o plaći i drugim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
iz radnog odnosa
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u nastavku teksta: dužnosnici) te druga prava iz
radnog odnosa.
Članak 2.
Plaću dužnosnika, čini umnožak koeficijenata i osnovice za obračun plaće, uvećan za
0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše 20%.
Ako bi plaća za rad dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđena temeljem ove
Odluke bila veća od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u
najvišem iznosu dopuštenom Zakonom.
Članak 3.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika iznosi 3.890,00 kuna bruto.
Članak 4.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
- za obračun plaće općinskog načelnika - 4,26
- za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika - 3,60
Članak 5.
Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, druga prava iz radnog odnosa ostvaruje
u skladu s općim propisima o radu, te s općim aktima Općine koji se primjenjuju na
službenike i namještenika u općinskim upravnim tijelima, ako zakonom nije drukčije
propisano.
Članak 6.
Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar.
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Članak 7.
Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika iz radnog odnosa ( SNOV 5/13) prestala je važiti objavom Odluke o visini osnovice
za obračun plaće državnih dužnosnika (NN 151/14) po sili propisa. Plaća Općinskog
načelnika
obračunava
se
sukladno
Rješenju
KLASA:UP/I112-02/13-01/0001,
URBROJ:2167/02-01-01-01-17-15-0005 koje je usklađeno sa ovom Odlukom i doneseno
temeljem gore citirane Odluke o visini osnovice za obračun plaća državnih dužnosnika.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Vrsar.
KLASA: 011-01/15-01/0005
URBROJ: 2167/02-02-01-01-17-15-0002
Vrsar, 12. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.

5.
Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj
26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 –Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), te članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine
Vrsar " broj 02/13), Općinsko Vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 12. ožujka 2015.
godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
o komunalnom doprinosu
Članak 1.
Članak 11. Odluke o komunalnom doprinosu ("Službene novine Općine Vrsar" broj 02/2014)
mijenja se i glasi:
" Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine u I. zoni iznosi 138,00,
dok u II. zoni jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi 100,00 kuna.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za 2015. godinu određena je Programom
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, te je po vrsti objekata i
uređaja komunalne infrastrukture određena na slijedeći način:
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I. zona
- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javnu rasvjetu

0,00
110,81
0,00
27,19

kn/m3
kn/m3
kn/m3
kn/m3

- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javnu rasvjetu

0,00
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II. zona

Članak 2.
Članak 12. Odluke o komunalnom doprinosu ("Službene novine Općine Vrsar" broj 02/2014)
mijenja se i glasi:
" Komunalni doprinos, na osnovi Rješenja o komunalnom doprinosu, obveznik plaća
ili započinje plaćati, u slučaju obročne otplate, uplatom na IBAN HR5124020061851600003
Proračuna Općine Vrsar, u roku od 7 dana od izvršnosti Rješenja."
Članak 3.
Članak 16. Odluke o komunalnom doprinosu ("Službene novine Općine Vrsar" broj 02/2014)
mijenja se i glasi:
"Obveznik koji je sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
ozakonio nezakonito izgrađenu, dograđenu ili nadograđenu poslovnu zgradu turističke
namjene i to hotele, odmarališta, restorane, sanitarne čvorove u autokampovima, casinoe,
noćne klubove i sl., odnosno obveznik koji gradi, dograđuje ili nadograđuje višestambenu ili
stambeno-poslovnu građevinu s više od tri stambene ili stambeno-poslovne jedinice,
rezidenciju, apartmane za prodaju ili iznajmljivanje, kuće za odmor ili povremeno stanovanje,
građevine turističke namjene i to hotele, odmarališta, restorane, sanitarne čvorove u
autokampovima, casinoe, noćne klubove i sl., može komunalni doprinos platiti odjednom ili u
12 mjesečnih obroka u roku od godine dana, od kojih prvi iznosi 50%, a ostalih 11 razmjerno
preostalih 50 % ukupnog iznosa."
Članak 4.
Iza članka 17. Odluke o komunalnom doprinosu ("Službene novine Općine Vrsar" broj
02/2014) dodaje se novi članak 17a. koji glasi:
"U slučaju da se građevina, za koju je komunalni doprinos plaćen s popustom
sukladno člancima 13. ili 15. ove Odluke, u naknadnom postupku rekonstruira, nadograđuje,
dograđuje ili joj se mijenja namjena u građevinu iz članaka 14. ili 16., komunalni će se
doprinos obračunati na način da se u obračunu komunalnog doprinosa obračuna ranije
ostvareni popust, te isti pribroji uz obračun komunalnog doprinosa na razliku obujma
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planirane u odnosu na postojeću građevinu uz primjenu odredba članaka 14. ili 16. ovisno
tome u koju vrstu građevine ista sada pripada.
U slučaju da se građevini, za koju je komunalni doprinos plaćen s popustom sukladno
člancima 13. ili 15. ove Odluke, u naknadnom postupku mijenja namjena, bez povećanja
obujma, u građevinu iz članaka 14. ili 16., izdati će se Rješenje o komunalnom doprinosu u
visini prethodno ostvarenog popusta uz primjenu odredba članaka 14. ili 16. ovisno tome u
koju vrstu građevine ista sada pripada."
Članak 5.
Članak 19. Odluke o komunalnom doprinosu ("Službene novine Općine Vrsar" broj 02/2014)
mijenja se i glasi:
"U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 18. ove Odluke,
sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka
30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurati će se u proračunu Općine Vrsar iz
komunalne naknade, te sredstava poreznih ili drugih općinskih prihoda."
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u "Službenim novinama
Općine Vrsar"

KLASA: 011-01/15-01/0007
UR.BROJ: 2167/02-02-01-03-32-15-0002
Vrsar, 12. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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6.
Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", broj 02/13), Općinsko
vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj dana 12. 03. 2015. godine, donosi
ODLUKU O SUFINANCIRANJU SMJEŠTAJA KORISNIKA
DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za sufinanciranje smještaja korisnika u domovima za
starije i nemoćne osobe (u nastavku teksta: Dom) kojima nije osnivač Republika Hrvatska.
Članak 2.
Korisnici u smislu odredaba ove Odluke su hrvatski državljani koji imaju prebivalište na
području Općine Vrsar čiji se smještaj u Domu sufinancira sredstvima iz proračuna Općine Vrsar.
Članak 3.
Smještaj u Domu Općina Vrsar sufinancirat će prema duljini prebivanja na području Općine
Vrsar, kako slijedi:
1. Prebivalište na području Općine Vrsar od 20 do 24 godine - iznos od 600 kuna,
2. Prebivalište na području Općine Vrsar od 25 do 29 godina - iznos od 800 kuna,
3. Prebivalište na području Općine Vrsar 30 i više godina - iznos od 1.000 kuna.
Članak 4.
Prebivalište na području Općine Vrsar utvrđuje se uvjerenjem o prebivalištu koje izdaje
Policijska postaja Poreč temeljem Zakona o prebivalištu ("Narodne novine", broj 144/12 i 158/13).
Općinski načelnik svojom odlukom rješava i nadležan je za priznavanje duljine prebivališta na
području Općine Vrsar za specifične slučajeve pojedinih korisnika prava.
Članak 5.
Na temelju Ugovora o smještaju kojeg korisnik sklapa sa domom, korisnik ostvaruju pravo na
sufinanciranje smještaja ako ispunjavaju uvjet iz članka 3. ove Odluke.
Rješenje o ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel
Općine Vrsar.
Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za sufinanciranje
smještaja korisnika u Dom za starije i nemoćne osobe u Poreču ("Službene novine Općine Vrsar", broj
5/07).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine
Vrsar".
KLASA: 011-01/15-01/0006
URBROJ: 2167/02-02-01-01-13-15-0002
Vrsar, 12. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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7.
Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 proč. tekst, 82/04, 110/04–Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 84/11, 49/11, 90/11, 144/12,i 94/13 i
147/14 ) i članka 40. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", broj 6/09), Općinsko
vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 12. ožujka 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U članku 2. Odluke o komunalnoj naknadi (("Službene novine Općine Vrsar", broj
4/11), iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:
„Sredstvima komunalne naknade može se financirati gradnja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture koji su predviđeni planom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Vrsar.
Sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu se upotrijebiti i u svrhu građenja i
održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, financiranja
građenja i održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanja energetske
učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Vrsar.“

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Vrsar“.
KLASA:011-01/15-01/0004
URBROJ:2167/02-02-01-01-31-15-0002
Vrsar, 12. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Martukina v.r.
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8.

Općinsko vijeće
KLASA: 363-01/15-01/0011
URBROJ: 2167/02-02-01-03-32-15-7
Vrsar, 12. ožujka 2015.
Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar" br.
02/13) te članka 12. Odluke o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Općine Vrsar"
br. 02/14), a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Vrsar, Općinsko vijeće Općine Vrsar je
na sjednici održanoj 12. ožujka 2015. godine donijelo slijedeću:

ODLUKU
1. Prihvaća se ponuda "ĐUSTO" d.o.o. iz Poreča kao najpovoljnija za vršenje radova
godišnjeg održavanja javne rasvjete, predviđenih Programom komunalnih potreba na
području općine Vrsar u 2015. godini.
2. Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Vrsar da sklopi Ugovor o obavljanju radova.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Franko Matukina v.r.

Dostaviti:
1. "ĐUSTO" d.o.o., 52440 Poreč, Čuši 4,
2. Komunalni odsjek - ovdje i
3. Arhiva - ovdje.
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9.

Općinsko vijeće
KLASA: 944-04/14-01/0006
URBROJ: 2167/02-02-01-01-16-15-0005
Vrsar, 12. ožujka 2015.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama (“NN”, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i
92/14) i članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", broj 2/13),
Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 12. ožujka 2015. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi

1. Ukida se svojstvo javnog dobra u općoj uporabi za nekretninu oznake k.č. 840/2,
z.k.ul. 774, k.o. Vrsar, površine 73 m2, iz razloga što je trajno prestala potreba korištenja
predmetne nekretnine kao nerazvrstane ceste.
2. Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Poreču izvršit će uknjižbu prava
vlasništva na ime i u korist Općine Vrsar na nekretnini iz točke 1. ove Odluke na način da
izvrši brisanje javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Općine Vrsar uz
istovremenu uknjižbu prava vlasništva Općine Vrsar na predmetnoj nekretnini.
3. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama
Općine Vrsar".

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR
Franko Matukina v.r.
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10.
Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne
novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine
Općine Vrsar", broj 02/13), Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 12. ožujka
2015. godine donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti na III. Izmjene i dopune Statuta
Predškolske ustanove Dječji vrtić Tići Vrsar
Članak 1.
Daje se suglasnost Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Tići Vrsar na III. Izmjene i dopune
Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtić Tići Vrsar koje su u prilogu ove odluke i čini njen
sastavni dio.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine
Vrsar".
KLASA: 601-01/15-01/0003
URBROJ: 2167/02-02-01-01-13-15-0003
Vrsar, 12. ožujka 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.
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Na temelju članka 40. stavak 1. i 2., članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i
naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), odluke Općinskog vijeća Općine
Vrsar o osnivanju Dječjeg vrtića Tići Vrsar (Službeni glasnik Grada Poreča 5/00), i članka
34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar (u daljnjem
tekstu: Upravno vijeće), na sjednici održanoj dana 17.02.2015. godine donijelo je

III. I Z M J E N E I D O P U N E
STATUTA

Članak 1.
Iza članka 9. dodaje se novi članak 10. koji glasi:
"Uz centralnu zgradu Vrtića u Vrsaru, A. Negri 46, u kojoj je sjedište ustanove,
Vrtić u svom sastavu ima Područni vrtić u Funtani, Ribarska 1J.
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog (8.) dana od dana objave na
oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Tići Vrsar, a po prethodno dobivenoj suglasnosti Općinskog
vijeća Općine Vrsar.
UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA TIĆI VRSAR
PREDSJEDNIK
Ines Šepić

BROJ: 1/2015

"SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR"

Strana: 26

11.
Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar" broj
2/13) Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj 18.12.2014. godine, donosi

ODLUKU O IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA
OPĆINE VRSAR 2015. DO 2020.

Članak 1.
Izradit će se Strategija razvoja Općine Vrsar 2015. do 2020.
Članak 2.
Strategija će se izraditi uvažavajući smjernice strategije "Europa 2020." te na osnovi
iste donesenih nacionalnih sektorskih strategija.
U izradi Strategije uspostavit će se suradnja sa izrađivačima strateškog dokumenta
Istarske županije za razdoblje 2015. do 2020.
Članak 3.
Produžava se važenje "Strategije razvoja Općine Vrsar za razdoblje 2009.-2014." do
stupanja na snagu nove "Strategije razvoja Općine Vrsar od 2015. do 2020."
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se osmog dana od dana objave u"Službenim
novinama Općine Vrsar".
KLASA: 000-04/14-01/0006
URBROJ: 2167/02-02-01-01-17-14-0002
Vrsar, 18. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franko Matukina v.r.

