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I. Općinsko vijeće 
 

9. 

 

Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", br. 

2/13), te Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 361-01/12-01/0021, Urbroj: 2167/02-03-01-

01-41-16-0031 od 31.03.2016. godine, Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj 

06.04.2016. godine donosi  

 

 

ODLUKU 

o verifikaciji Prostorno – programske studije 

Sportskog centra Saline u Vrsaru 

 

 

Članak 1. 
          Prihvaća se Prostorno – programska studija Sportskog centra Saline u Vrsaru, izrađena 

u ožujku 2016. godine po tvrtki Grgurević i partneri d.o.o. Zagreb. 

Podaci iz Prostorno – programske studije Sportskog centra Saline u Vrsaru poslužit će 

kao  projektni zadatak pri izradi Idejnog projekta planiranih sadržaja unutar navedene zone. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Vrsar“, a stupa na snagu 

osam dana  nakon  objave.  

 

 

 

KLASA: 361-01/12-01/0021 

URBROJ: 2167/02-02-01-01-41-16-0034 

Vrsar, 06.04.2016. 
 

 

 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Franko Matukina v.r. 
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10. 

 

Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", br. 

2/13), te Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 361-01/15-01/0029, Urbroj: 2167/02-03-01-

01-41-16-0012 od 31.03.2016. godine, Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj 

06.04.2016. godine donosi  

 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju Analize prostora 

i verifikaciji idejnog rješenja uređenja obale – rive u Vrsaru 

 

 

Članak 1. 
          Prihvaća se Analiza prostora obale – od stare rive do kraja Marine Vrsar u Vrsaru, te se 

verificira idejno rješenje uređenja obale – rive u Vrsaru, izrađeno u ožujku 2016. godine po 

Uredu ovlaštene arhitektice mr.sc. Jadranke Drempetić, dipl.ing.arh.   

Podaci iz idejnog rješenja poslužit će pri daljnjoj izradi Idejnog projekta uređenja 

obale – rive u Vrsaru. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Vrsar“, a stupa na snagu 

osam dana  nakon  objave.  

 

 

 

KLASA: 361-01/15-01/0029 

URBROJ: 2167/02-02-01-01-41-16-0013 

Vrsar, 06.04.2016. 
 

 

 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Franko Matukina v.r. 
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11. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 214-01/15-01/0001 

URBROJ: 2167/02-02-01-01-13-16-0005 

Vrsar, 06.04.2016. 
 

 

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 

broj 82/15.) i članka 41. Statuta Općine ("Službene novine Općine Vrsar", broj 02/13) 

Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj dana 06. travnja 2016. godine donijelo je 

 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o stanju sustava 

civilne zaštite na području Općine Vrsar za 2015. godinu 

 

I. 

Usvaja se Izvješće o stanje sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar za 2015. 

godinu. 

 

II. 

 Izvješće o stanje sustava civilne zaštite na području Općine za 2015. godinu čini 

sastavni dio ovog Zaključka. 

 

III. 
  Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavljuje se u 

"Službenim novinama Općine Vrsar". 

 

 

 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Franko Matukina v.r. 
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12. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 214-01/16-01/0004 

URBROJ: 2167/02-02-01-01-13-16-0002 

Vrsar, 06.04.2016. 
 

 

 

 Na temelju članka 17. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 

broj 82/15.) i članka 41. Statuta Općine ("Službene novine Općine Vrsar", broj 02/13) 

Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj dana 06. travnja  2016. godine donijelo je 

 

 

ZAKLJUČAK 

o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Općine Vrsar za 2016.-2019. godinu 

 

I. 

Donose se Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Općine Vrsar za 2016.-2019. godinu. 

 

II. 

 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar za 

2016.-2019. godinu sastavni su dio ovog Zaključka. 

 

III. 
  Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave, a objavljuje se u „Službenim 

novinama Općine Vrsar".

 

 

 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Franko Matukina v.r. 
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13. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 214-01/16-01/0005 

URBROJ: 2167/02-02-01-01-13-16-0002 

Vrsar, 06.04.2016. 
 

 

 

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite( „Narodne novine“ 

broj 82/15) i članka 41. Statuta Općine ("Službene novine Općine Vrsar", broj 02/13) 

Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj dana 06. travnja 2016. godine donijelo je 

 

 

ZAKLJUČAK 

 donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite 

s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 

I. 

Donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje za Općinu Vrsar. 

 

II. 

 Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

III. 
  Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od donošenja, a objavljuje se u Službenim 

novinama Općine Vrsar".

 

 

 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Franko Matukina v.r. 
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14. 

 

Na temelju članka 18. stavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, 

broj 82/15) i članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", broj 02/13) 

Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 06. travnja 2016. godine, donosi 

 

 

O D L U K U 

o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Općine Vrsar 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom, određuje se organiziranje obavljanja poslova civilne zaštite na 

području općine Vrsar, na način da se poslovi civilne zaštite iz samoupravnog djelokruga za 

potrebe Općine obavljaju pri Vatrogasnoj zajednici Istarske županije. 

 

Članak 2. 
Zajedničko organiziranje obavljanja poslova civilne zaštite podrazumijeva 

organiziranje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, a koji se odnose na planiranje, 

razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 

U cilju provedbe odredbe stavka 1. ovog članka Vatrogasna zajednica Istarske 

županije, za potrebe nadležnih tijela Općine Vrsar: 

 priprema godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava, 

 sudjeluje  u izradi procjena rizika od velikih nesreća, 

 sudjeluje u pripremi odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite, 

 sudjeluje u pripremi odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite, 

 sudjeluje u izradi plana djelovanja civilne zaštite, 

 sudjeluje u izradi plana vježbi civilne zaštite, 

 sudjeluje u osiguravanju uvjeta za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, 

sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite, 

 sudjeluje u uspostavljanju vođenja evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i 

katastrofama. 

 

Članak 3. 
Međusobne odnose u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite iz  

samoupravnog djelokruga Općina Vrsar i Vatrogasna zajednica Istarske županije uređuju 

posebnim Sporazumom. 

 

Članak 4. 
Sporazumom iz članka 3. ove Odluke uređuje se financiranje, način upravljanja, 

odgovornost i druga pitanja od važnosti za njegove potpisnike. 

 

Članak 5. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Vrsar za potpisivanje Sporazuma iz članka 4. 

ove Odluke. 
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Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Vrsar“. 

 

 

KLASA: 214-01/16-01/0006 

URBROJ: 2167/02-02-01-01-13-16-0003 

Vrsar,  06.04.2016. 

 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Franko Matukina v.r. 

 

 

 

15. 
 

          Na osnovi stavak 1. članka 28. i stavka 4. članka 30 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 89. 

Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar" br. 02/2013), a na prijedlog 

Općinskog načelnika Općine Vrsar, Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 06. 

travnja 2016. godine, donosi 

 

 

                  IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 

komunalnih potreba Općine Vrsar za 2015. godinu 
                   

       

         OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1. 
                  Izvješće o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Vrsar za 2015. 

godinu  sastoji se od : 
         I. Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vrsar 

za 2015. godinu, 

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

Općini Vrsar za 2015. godinu, 

III. Izvješća o izvršenju Programa ostalih kapitalnih ulaganja u Općini Vrsar za 2015. 

godinu. 

 

         Članak 2. 

I. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA  ODRŽAVANJA KOMUNALNE  

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR U  2015. GODINI 
         Ovim se Izvješćem o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

općine Vrsar u 2015.-toj godini utvrđuju opsezi i opisi poslova kod: 

         1. odvodnje atmosferskih voda    

2. održavanja javnih površina    
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3. održavanja zelenih površina    

4. održavanja nerazvrstanih cesta     

5. održavanja javnih plaža i otoka    

6. održavanje javne rasvjete    

7. održavanja groblja    

8. zaštita i spašavanje    

9. ostali rashodi     

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

izvora financiranja 

 

          Održavanje komunalne infrastrukture u 2015. god. obuhvaća: 

 

         1. odvodnju atmosferskih voda 
         - čišćenje kanala i ispusta oborinske odvodnje 8.843,20 kn 

- uređenje sustava oborinske odvodnje dijela naselja Trsine u 

Vrsaru (od Istarske ul. prema kampu Orsera) 

27.149,39 kn 

- uređenje sustava oborinske odvodnje (zamjena rešetki, taložnica i 

sl.) 

1.976,31 kn 

- redovno čišćenje slivnika oborinske odvodnje na području općine 

Vrsar  (minimalno dva  puta godišnje) 

17.031,11 kn 

         
Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 64.500,00 kn, realizirala u 

iznosu od 55.000,01 kuna i financirala iz sredstava komunalne naknade 

 

                  2. održavanje javnih površina 
- pražnjenje kontejnera i uništavanje otpada 135.675,00 kn 

- selektivno skupljanje otpada (boca, metala, baterija, tonera, 

papira, kartona, olupina automobila i sl.) 

0,00 kn 

- čišćenje sanitarnih čvorova na autobusnoj stanici i području 

"Saline" za vrijeme turističke sezone 

29.767,50 kn 

- svakodnevno ručno pometanje ulica i trgova s pražnjenjem 

koševa 

365.310,00 kn 

- povremeno čišćenje javnih površina od nepropisno odloženih 

stvari 

34.758,32  

- mehaničko pometanje ulica i trgova 135.000,00 kn 

- utrošak el. Energije za javne površine  55.933,08 kn 

- horizontalna saobraćajna signalizacija u Vrsaru 129.338,40 kn 

- vertikalna saobraćajna signalizacija u na području općine Vrsar 42.178,51 kn 

- uređenje postolja kontejnera za komunalni i selektirani otpad 7.183,61 kn 

- utrošak vode za javne površine 16.859,29 kn 

- usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije i nadzor 31.750,00 kn 

- montaža, demontaža i popravak novogodišnjih ukrasa na 

području općine Vrsar 

124.661,38 kn 

- nabava novogodišnjih ukrasa manjih vrijednosti 129.698,76 kn 

- uređenje dječjih parkova na području općine Vrsar ( na gradskoj 

plaži i na području sela) - građevinski i ostali radovi na 

uređenju partera i ugradnji igrala 

10.871,33 kn 

- bojanje, popravak (zamjena dijelova) postojećih klupa, 

spomenika, metalnih ograda i sl.  

28.818,31 kn 

- održavanje sanitarnih čvorova na autobusnoj stanici i području 

"Saline".  

8.538,75 kn 
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- popravak i redovno servisiranje rampi 5.170,00 kn 

    

- sredstva za popravak šteta nastalih iz nepredvidivih situacija 

(vremenske nepogode i sl.) i ostali nepredvidivi troškovi 

0,00 kn 

- veterinarske usluge - redovite i izvanredne 39.875,00 kn 

- sredstva namijenjena suzbijanju širenja populacije galeba 

klaukovca 

10.000,00 kn 

- nabava klupa, stolova, nosača za bicikle, nogometnih golova i 

sl. 

12.885,00 kn 

- nabava koševa za smeće -  gradska plaža i uz šetnicu prema 

Valkaneli 

0,00 kn 

- nabava  kontejnera za krupni otpad 19.812,50 kn 

- nabavka dječjih igrala i opreme za novo uređene dječje parkove 

na području gradske plaže i sela 

72.625,00 kn 

         Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 1.606.900,00 kn, realizirana u 

iznosu od 1.446.709,74 kuna i financirala dijelom iz sredstava komunalne naknade, 

dijelom iz boravišne pristojbe i prihoda ostvarenih od prodaje ili zamjene 

nefinancijske imovine i naknade šteta Općine Vrsar. 

 

         3. održavanje zelenih površina    

         - redovna košnja zelenih površina u Vrsaru i selima na području 

općine Vrsar tijekom cijele godine  po  prihvaćenom rasporedu 

učestalosti košnje  

640.357,39 kn 

- redovno održavanje cvjetnih gredica, parkova i trajnica u 

Vrsaru i selima na području općine Vrsar tijekom cijele godine  

okopavanje, gnojenje, zalijevanje, sadnja i sadni materijal) - 

paušalno 

696.768,76 kn 

- ostalo održavanje zelenih površina (piljenje, odvoz grana, 

odvoz trave i sl.) 

71.289,70 kn 

- troškovi vode za redovno zalijevanje nasada 47.879,53 kn 

- uređenje dječjih parkova u Vrsaru - projektna dokumentacija  0,00 kn 

         Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 1.543.000,00 kn, realizirana u 

iznosu od 1.456.295,38 kuna i financirala dijelom iz sredstava komunalne naknade, 

boravišne pristojbe i dijelom iz prihoda po posebnim ugovorima. 

 

                  4. Održavanje nerazvrstanih cesta     

- zimska služba 0,00 kn 

- uređenje ulica u Vrsaru - popravak asfalta i sl. 0,00 kn 

- čišćenje nanosa šljunka i blata s kolnika i nogostupa 21.001,61 kn 

- čišćenje nogostupa i kolnika od trave i sl. (čupanjem, 

herbicidima i sl.) 

5.750,00 kn 

- uređenje šumskih i ostalih putova na području općine Vrsar 67.672,23 kn 

- uređenje (sanacija) lokalnih cesta na području sela općine Vrsar 50.095,04 kn 

- uređenje (sanacija) lokalnih cesta na području naselja Vrsar i 

stancija 

25.094,98 kn 

- ostalo održavanje ulica, parkirališta i sl. u Vrsaru, štancijama i 

selima na području općine Vrsar  

32.040,55 kn 

         Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 265.000,00 kn, realizirana u 

iznosu od 201.654,41 kuna i financirala dijelom iz sredstava komunalne naknade i 

sredstava ostvarenih od zakupa zemljišta u vlasništvu Općine Vrsar. 
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         5. Održavanje javnih plaža i otoka      

         - utrošak struje 4.631,78 kn 

- zemljani i ostali građ. radovi na uređenju zone "Montraker"  0,00 kn 

- uređenje ulaza u vodu  0,00 kn 

- zavod za javno zdravstvo (ispitivanje uzoraka mora) 7.500,00 kn 

- utrošak vode  15.523,41 kn 

- redovna košnja jednom mjesečno 66.960,00 kn 

- održavanje sanitarnih čvorova, tuševa, odbojkaškog igrališta, 

ostalih instalacija, montaža i demontaža igračaka, koševa, klupa 

i sl. 

18.067,49 kn 

- ručno čišćenje plaže, wc-a i pražnjenje koševa tijekom 

turističke sezone  

84.037,50 kn 

- piljenje suhih grana, dovoz zemlje, pošumljavanje, podizanje 

krošnji postojećih stabala i sl.  

26.866,17 kn 

- održavanje otoka u okolici Vrsara (svakodnevno čišćenje u 

sezoni, izrada protupožarnih prolaza i sl.)  

31.444,87 kn 

- najam pokretnih WC kabina i kontejnera 24.637,50 kn 

         Sredstva za izvršenje su planirana  u iznosu od 302.000,00 kn, realizirana u 

iznosu od 279.668,72 kuna i financirala dijelom iz sredstava komunalne naknade, 

boravišne pristojbe, prihoda od koncesija na pomorskom dobru i prihoda od 

koncesijskih odobrenja. 

 

         6. Održavanje javne rasvjete     

         - troškovi utroška elektr. energije za j.r. Općine Vrsar  332.087,57 kn 

- obilazak javne rasvjete na području Vrsara, sela i svih štancija 

na području općine Vrsar sa zamjenom pregorjelih žarulja i 

ostalih oštećenih dijelova rasvjetnih tijela 

145.653,75 kn 

- vađenje mjernih mjesta JR iz trafostanica I faza  49.975,00 kn 

         Sredstva za izvršenje su planirana u iznosu od 540.000,00 kn, realizirana u 

iznosu od 527.716,32 kuna i financirala iz sredstava komunalne naknade. 

 

         7. Održavanje groblja    

         - redovno održavanje groblja u Vrsaru i Gradini 5.940,00 kn 

         Sredstva za izvršenje  planirana su u iznosu od 6.000,00 kn, realizirana u 

iznosu od 5.940,00 kuna i financirana iz sredstava komunalne naknade. 

 

         8. Zaštita i spašavanje   

         - tekuća pomoć gradskom proračunu Grada Poreča kao 

većinskom osnivaču Javne vatrogasne postrojbe 

696.205,29 kn 

- 

donacija za Područnu vatrogasnu zajednicu 

223.452,00          

kn 

- tekuća pomoć vatrogasnoj zajednici Istarske Županije 13.311,35 kn 

         Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 979.000,00 kn, realizirana u 

iznosu od  932.968,64 kn i financirala dijelom iz komunalne naknade, namjenskih 

sredstava poreza na dohodak, te ostalih poreznih i drugih nenamjenskih prihoda 

proračunu Općine Vrsar 

 

         9. Ostale komunalne potrebe      

         - utrošak el. energije za ostala mjerna mjesta 83.943,97 kn 
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- materijal za ostale popravke (boja, kistovi, brusni papir i sl.) 1.557,20 kn 

- ostalo tekuće i investicijsko održavanje 0,00 kn 

- ostale komunalne usluge - voda 43.562,30 kn 

- intelektualne i osobne usluge (ramperi, jedinica prometne 

mladeži, redari, čuvar na deponiji i sl.) 

137.337,39 kn 

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.642,01 kn 

         Sredstva za ostale komunalne potrebe na području Općine Vrsar planirana su 

u iznosu od 261.100,00 kn, realizirana u iznosu od  268.042,87 kuna i financirana iz 

sredstava komunalne naknade. 
         Sveukupna sredstva za izvršenje Izmjena i dopuna programa održavanja 

komunalne infrastrukture Općine Vrsar za 2015. godinu planirana se u iznosu od 

5.567.500,00 kn, realizirana u iznosu od 5.173.996,09 kuna i financirala iz sredstava 

komunalne naknade, boravišne pristojbe, zakupa zemljišta u vlasništvu Općine Vrsar, 

prihoda po posebnim ugovorima, prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske 

imovine i naknade šteta, namjenskih sredstava poreza na dohodak, naknade za 

koncesijska odobrenja, koncesije za korištenje pomorskog dobra i ostalih 

nenamjenskih prihoda općinskom proračunu . 

 

         Članak 3. 

         II.  IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA  IZGRADNJE OBJEKATA I 

UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE 

VRSAR U  2015. GODINI 
                    Ovim se Izvješćem o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Vrsar u 2015.-toj godini utvrđuju opsezi i opisi poslova 

kod njegovog izvršenja za: 

         1. javne površine,      

2. nerazvrstane ceste,      

3. javnu rasvjetu,      

4. opskrbu pitkom vodom,      

5. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,     

kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora 

financiranja. 

         Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Vrsar u 2015.-toj 

godini je obuhvatila. 

 

         1. IZGRADNJA I ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA 

 

 

          Sufinanciranje sanacije odlagališta komunal. otpada "Košambra".  

 Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Košambra" povjerena je  Gradu Poreču. 

 Sufinanciranje od strane Općine Vrsar za 2015. godinu iznosi 404.644,91 kn 

 Radovi su se izveli u 2015. godini   

 Potrebna sredstva osigurala su se iz cijene za odvoz komunalnog otpada (iz 

prihoda ostvarenog po posebnim ugovorima). 

  

          Kapitalna pomoć Usluzi Poreč za obnovu voznog parka  

 Sredstva se Usluzi Poreč uplaćuju namjenski za obnovu voznog parka.  

 Sufinanciranje od strane Općine Vrsar u 2015. godini iznosilo 

je: 210.969,85 kn 

 Vozni park se obnovio u 2015. godini   

 Sredstva su se osigurala iz naknade za odvoz smeća na području Općine Vrsar (iz 
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prihoda ostvarenog po posebnim ugovorima). 

 

         2. NERAZVRSTANE CESTE    

          Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije državne ceste D75 
 Projektna dokumentacija se izradila sukladno uputama "Hrvatskih cesta"  

 Vrijednost izrađene projektne dokumentacije je 62.500,00 kn 

 Izrada dijela projektne dokumentacije je završila tijekom 2015.-te godine  

 Potrebna sredstava za izgradnju navedene prometnice osigurala su se iz  prodaje 

zemljišta u vlasništvu Općine Vrsar. 

 

          Projektiranje prometnice na spoju "Marina Vrsar"-garažna zgrada 

"Montraker" 
 Projektiranje prometnice se izradilo sukladno UPU "Vrsar".  

 Vrijednost je 41.875,00 kn 

 Projektna dokumentacija je izrađena 2015. godine.    

 Potrebna sredstava za projektiranje navedene prometnice osigurala su se iz 

komunalnog doprinosa. 

 

          Projektiranje i izgradnja prometnice u naselju Vrsar istok -POS 
 Projektiranje prometnice se izradilo sukladno UPU "Vrsar".  

 Vrijednost  je 14.350,00 kn 

 Projektna dokumentacija je izrađena 2015. godine.   

 Potrebna sredstava za projektiranje navedene prometnice osigurala su se iz 

komunalnog doprinosa. 

 

          Projektiranje i pripremni radovi za izgradnj prometnice na spoju ŽC 5071 i 

radne zone "Neon" 
 Projektiranje prometnice se izradilo sukladno UPU "Vrsar".  

 Vrijednost  je 81.250,00 kn 

 Projektna dokumentacija je izrađena 2015. godine.   

 Potrebna sredstava za projektiranje navedene prometnice osigurala su se iz 

komunalnog doprinosa. 

 

          Projektiranje i izgradnja prometnice u Vrsaru - spoj Brionska - Jadranska ul.  
 Izgradnja prometnice izraditi će se sukladno DPU Trsine  

 Vrijednost u 2015.-toj je 66.700,00 kn 

 Projektna dokumentacija je izrađena 2015. godine.   

 Potrebna sredstava za projektiranje navedene prometnice osigurala su se iz 

komunalnog doprinosa. 

 

          Projektiranje prometnice u St.Valkanela  
 Projekt prometnice izradio se sukladno DPU  Valkanela  

 Vrijednost je 40.509,00 kn 

 Projektna dokumentacija je izrađena 2015. godine.   

 Potrebna sredstava za projektiranje navedene prometnice osigurala su se iz 

komunalnog doprinosa. 

 

          Projektiranje i izgradnja parkirališta na ulazu u Vrsar 
 Izgradnja parkirališta izraditi će se sukladno izrađenoj projektnoj 

dokumentaciji  



BROJ: 4/2016  "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 82 

 

 Vrijednost u 2015.-toj godini je 132.405,63 kn 

 Projektna dokumentacija je izrađena 2015. godine.   

 Potrebna sredstava za projektiranje navedene prometnice osigurala su se iz 

komunalnog doprinosa. 

 

          Izrada projektne dokumentacije prometnice zone Monte pozzo 
 Projektiranje prometnice se izradilo sukladno UPU "Vrsar".  

 Vrijednost u 2015.-toj je 27.975,00 kn 

 Projektna dokumentacija je izrađena 2015. godine.   

 Potrebna sredstava za izradu projektne dokumentacije  prometnice osigurati će se iz 

komunalnog doprinosa. 

 

          Izgradnja nogostupa kod vrtića u Vrsaru - (preko puta Malina) 
 Nogostup se izgradio sukladno troškovniku.  

 Vrijednost izgrađenog nogostupa je 67.169,05 kn 

 Izgrađen je 2015. godine.     

 Potrebna sredstava za izgradnju nogostupa osigurala su se iz komunalnog 

doprinosa. 

           

Izgradnja pakirališta u ulici Vala u Vrsaru 
 Parkiralište se namjeravalo izgraditi sukladno troškovniku.  

 Vrijednost izgradnje u 2015.-toj godini 0,00 kn 

 Rok izgradnje je bio 2015. godina.     

 Potrebna sredstava za izgradnju navedene prometnice osigurala su se iz naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i utrošiti će se u narednom 

razdoblju. 

 

          Izgradnja prometnice u selu Flengi 
 Radovi  se odnosa na završetak izgradnje prometnice u selu Flengi, 

započete 2013. godine i završene tijekom 2015.-te godine.  

 Vrijednost radova na završeauk izgradnje navedene 

prometnice iznosio je 11.182,50 kn 

 Radovi na završetku izgradnje prometnice odrađeni 

su tijekom 2015. godine.     

 Potrebna sredstava za izgradnju navedene prometnice osigurala su se iz komunalnog 

doprinosa. 

 

                  3. JAVNA RASVJETA 

      

          Izrada projekta energetske učintkovitosti javne rasvjete na području Vrsara  

 

Projekt osim same analize stanja obuhvaća i konkretne prijedloge za 

poboljšanje učintkovitosti javne rasvjete s ekoloških i drugih aspekata   

 Vrijednost  projekta je: 27.600,00 kn 

 Projekta je izrađen 2015. godine.  

 

Potrebna sredstava za financiranje projekta osigurala su se iz komunalnog 

doprinosa. 

 

          Izgradnja II faze javne rasvjete nove prometnice u selu Marasi 

 

II faza je obuhvatila ugradnju instalacija i betoniranje temelja rasvjetnih 

stupova.  
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 Realizirana vrijednost II faze izgradnje javne rasvjete je: 15.000,00 kn 

 Završila je 2015. godine.  

 

Potrebna sredstva za izgradnju II faze JR uz novu izgrađenu prometnicu u selu 

Marasi osigurala su se iz prihoda od komunalnog doprinosa 

 

          Nadopuna - proširenje javne rasvjete na spoju ul. Vala i Dalmatinska u Vrsaru 

 

Nadopunila se javna rasvjeta ugradnjom novog rasvjetnog tijela uz ogradni zid 

dvorišta obiteljske kuće na adresi Dalmatinska ul. 28  

 Realizirana vrijednost proširenja javne rasvjete je: 17.470,00 kn 

 

Proširenje javne rasvjete na spoju ul. Vala i Dalmatinska u Vrsaru se napravilo 

tijekom 2015. godine.  

 

Potrebna sredstva za proširenje JR naspoju ul. Vala i Dalmatinska u Vrsaru osigurala 

su se iz prihoda od komunalnog doprinosa. 

 

          Nadopuna - proširenje javne rasvjete u selu Gradina 

 

Nadopunila se javna rasvjeta ugradnjom dva nova rasvjetna tijela radi u blizini 

"Stare škole" u selu Grdaina  

 Vrijednost proširenja javne rasvjete je: 19.912,50 kn 

 Proširenje javne rasvjete u selu Gradina je iizedeno 2015. godine.  

 

Potrebna sredstva za proširenje JR sela Gradina osigurala su se iz prihoda od 

komunalnog doprinosa. 

 

         4. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

          Izgradnja sustava fekalne i oborinske kanalizacije zone servisa i obrta 

"Neon"  

 Izgradnja sustava fekalne i oborinske kanalizacije zone servisa i obrta "Neon" 

u dužini od cca 900,00 m povjerena je Odvodnji Poreč.  

 Realizirana vrijednost izgradnje sustava fekalne kanalizacije 

zone servisa i obrta "Neon" u Vrsaru je 

0,00 kn 

                  Sredstva za izvršenje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Vrsar za 2015. godinu planirana su u iznosu od 6.473.550,00 

kn, realizirana u iznosu od  1.241.513,44 kuna, a osigurana su iz komunalnog 

doprinosa, iz ostalih prihoda po posebnim propisima, iz prihoda ostvarenog po 

posebnim ugovorima, općih prihoda i primitaka,  prihoda od prodaje ili zamjene 

nefin. imovine i naknade šteta, te drugih sredstava proračuna Općine Vrsar, a 

utrošena su na sljedeći način: 

         1. IZGRADNJA I ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA 615.614,76 kn 

2. NERAZVRSTANE CESTE 545.916,18 kn 

3. JAVNA RASVJETA 79.982,50 kn 

4. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 0,00 kn 

          

Članak 4. 

         III. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA OSTALIH KAPITALNIH 

ULAGANJA 
          Ostala kapitalna ulaganja u 2015. godini su:    

          Naknada za oduzeto zemljište  

 Realizirana visina naknade je: 311.917,00 kn 

 Naknada je isplaćena tijekom 2015. godina  

 Potrebna sredstava za kupnju zemljišta za izgradnju komunalne 

infrastrukture i ostaloga području općine Vrsar, osigurala su se iz prihoda od  
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prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta. 

           

Kupnja zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture i 

ostaloga  

 Realizirana vrijednost zemljišta kojeg je Općina Vrsar kupila 

je: 615.498,70 kn 

 Navedeno zemljišta je kupljeno 2015. godine  

 Potrebna sredstava za kupnju zemljišta za izgradnju komunalne 

infrastrukture i ostaloga području općine Vrsar, osigurala su  se iz  

komunalnog doprinosa.  

           

Izrada akcijskog plana energetski održivog razvoja  

 Akcijski plan energetski održivog razvoja izradio se sukladno 

važećim propisima   

 Realizirana sredstva su u iznosu od: 56.112,50 kn 

 Plan je izrađen 2015. godine      

 Potrebna sredstva osigurala su se iz ostalih općinskih prihoda  

           

Infrastrukturna ulaganja u sportski centar "Saline" - izrada projektne 

dokumentacije  

 Izrada navedenih projekata bazirala se na UPU Naselja Vrsar   

 Realizirana sredstva su u iznosu od: 39.625,00 kn 

 Projekt je izrađen 2015. godine     

 Potrebna sredstva osigurala su se iz ostalih općinskih prihoda  

           

Infrastrukturna ulaganja u zoni Montraker - programsko-funkcionalno 

rješenje  

 Uređenje zone "Montraker" planira se sukladno UPU - Naselja Vrsar  

 Studija je realizirana u iznosu od: 32.812,50 kn 

 Izrađena je 2015. godina      

 Potrebna sredstva osigurala su se iz koncesija i koncesijskih odobrenja za 

korištenje pomorskog dobra.  

           

Uređenje starogradske jezgre - geodetski snimak 
 Izrada rješenja temelji se na principu održivosti tradicije.  

 Realizirana vrijednost je 22.000,00 kn 

 Geodetskog snimka je izrađena 2015. godine   

 Potrebna sredstava za izradu geodetskog snimka staroga grada osigurala su se iz 

ostalih općinskih prihoda. 

           

Analiza prostora Rive u Vrsaru -  izrada idejnog rješenja uređenja i geodetski 

snimak 
 Projektna dokumentacija će se izraditi sukladno UPU Naselja Vrsar  

 Realizirna vrijednost projektne dokumentacije je 16.937,50 kn 

 Izrađena je 2015. godine.     

 Potrebna sredstava za izradu predmetne dokumentacije osigurala su se iz ostalih 

općinskih prihoda. 
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Energetska obnova vrtića Tići u Vrsaru - izrada energetskog certifikata i 

glavnog projekta 
 Realizirana su sredstva u iznosu od: 141.375,00 kn 

 Izrađena je dokumentacija tijekom 2015. godine    

 Potrebna sredstava za izradu predmetne dokumentacije osigurala su se iz 

ostalih općinskih prihoda.  

           

Obnova voznog parka u vlasništvu Općine Vrsaru s energetski 

prihvatljivijim vozilima (nabava el. bicikla)  

 U 2015. godini, Općina Vrsar je nabavila električni bicikl  

 Realizirana su sredstva u iznosu od: 5.327,08 kn 

 Nabava el. bicikla je realizirana  2015. godine    

 Potrebna sredstava za izradu predmetne dokumentacije osigurati će se iz 

ostalih općinskih prihoda. 

Sredstva za izvršenje Programa ostalih kapitalnih ulaganja u Općini Vrsar za 

2015.      godinu planirana su u iznosu od 1.242.200,00 kn, realizirana u 

iznosu od  1.241.608,28 kuna i osigurala su se iz prihoda od komunalnog 

doprinosa.  

         
 

         

 

Članak 5. 

         Sredstva za izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Vrsar za 2015. 

godinu planirana su u iznosu od 13.283.250,00 kn, realizirana u ukupnom iznosu od 

7.657.114,81 kuna. Osigurala su se iz sredstava komunalne naknade, boravišne 

pristojbe, iz općih prihoda i primitaka, ostalih prihoda po posebnim propisima, 

zakupa zemljišta u vlasništvu Općine Vrsar, prihoda po posebnim ugovorima, prihoda 

od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta, namjenskih sredstava poreza na 

dohodak, naknade za koncesijska odobrenja, koncesije za korištenje pomorskog 

dobra i ostalih nenamjenskih prihoda općinskom proračunu i to kroz slijedeće 

programe: 

 

         I. Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u Općini Vrsar za 2015. godinu, 

5.173.996,09 kn 

II. Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u Općini Vrsar za 2015. godinu, 

1.241.513,44 kn 

III. Izvješća o izvršenju Programa ostalih kapitalnih ulaganja u 

Općini Vrsar za 2015. godinu. 

1.241.605,28 kn 

          

 

 

KLASA:400-01/14-01/0037 

UR.BROJ:2167/02-02-01-01-32-16-0025 

Vrsar, 06.04.2016. 

 

       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Franko Matukina v.r. 



BROJ: 4/2016  "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 86 

 

16. 

 

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, 147/14 i 36/15), te članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine 

Općine Vrsar " broj 02/13), Općinsko Vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 06. travnja 

2016. godine donosi 

                                                                     

                                                  

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 2016. godinu određena je Programom 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, te je po vrsti objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture određena na slijedeći način:   

 

I. zona 

 

- javne površine 0,00  kn/m3 

- nerazvrstane ceste 135,04  kn/m3 

- groblja 0,00  kn/m3 

- javnu rasvjetu 2,96  kn/m3 

 

II. zona 

 

- javne površine 0,00  kn/m3  

- nerazvrstane ceste 100,00  kn/m3  

- groblja 0,00  kn/m3  

- javnu rasvjetu 0,00  kn/m3 " 

 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u "Službenim novinama Općine 

Vrsar" 

 

KLASA:011-01/16-01/0006 

UR.BROJ:2167/02-02-01-01-32-16-0002 

Vrsar,  06.04.2016. 

 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Franko Matukina v.r. 
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17. 

 

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95., 

70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 

84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14.), članka 132. Zakona o gradnji ("Narodne 

novine" broj 153/13) i članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar" broj 

2/13), Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 06.04.2016. godine, donosi 

 

 

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE 

O KOMUNALNOM REDU 
 

Članak 1. 

 U Odluci o komunalnom redu („Službene novine Općine Vrsar“, broj 3/12, 1/13) u 

članku 24.  stavak 1. mijenja se  i glasi: 

 "Odvijanje građevinskih radova u svim naseljima na području Općine Vrsar i  

zauzimanje javnih površina za te potrebe zabranjeno je u periodu od 01.lipnja do 30.rujna 

tekuće godine." 

 

Članak 2. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama 

Općine Vrsar". 

 

 

 

 

KLASA:011-01/16-01/0005 

URBROJ:2167/02-02-01-01-31-16-0002 

Vrsar,  06.04.2016. 
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PREDSJEDNIK 
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Franko Matukina v.r. 

 

 

 

 



BROJ: 4/2016  "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 88 

 

18. 
 

 Na temelju članka 18. Zakona o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12) i članka 19. 

i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine broj 33/01, 

60/01, 106/03, 129/05, 19/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 41. Statuta Općine Vrsar 

(“Službene novine Općine Vrsar” broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici 

održanoj dana 06.04.2016. godine donijelo je sljedeću 

 

 

 

O D L U K U 

o grobljima na području Općine Vrsar 
 

I. OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1. 
Ovom odlukom određuju se:  

- mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski 

razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta te način ukopa nepoznatih osoba,  

- održavanje groblja i uklanjanje otpada s groblja,  

- uvjeti i mjerila upravljanja grobljem,  

- uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i godišnje naknade 

za       korištenje grobnog mjesta.  

 

Članak 2. 
Groblja koja su predmet ove Odluke su groblje Vrsar i groblje Gradina. Groblja su 

komunalni objekti u vlasništvu Općine Vrsar.  

 

Članak 3. 
Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna 

infrastruktura i u pravilu prateće građevine.  

Pratećim građevinama u smislu Zakona o grobljima, odnosno ove Odluke smatraju se  

mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih i sl.  

Prateće građevine se grade unutar ograđenog prostora zemljišta koje čini groblje, odnosno 

izvan toga prostora ako je to planirano Prostornim planom Općine Vrsar.  

 

Članak 4. 
Grobna mjesta su, u smislu ove Odluke, grobovi i grobnice namijenjeni za ukop 

umrlih osoba.  

Korisnikom grobnog mjesta, u smislu ove Odluke, smatraju se osobe kojima je 

grobno mjesto dano na korištenje rješenjem.  

 

Članak 5. 
Na grobljima iz članka 2. ove Odluke ukapaju se, u pravilu, umrli koji su imali 

prebivalište na području Općine Vrsar.  

Na grobljima na području Općine Vrsar mogu se ukapati i ostali pokojnici koji nisu 

imali prebivalište na području Općine Vrsar, ukoliko su korisnici grobnog mjesta prema 

članku 4. ove Odluke, odnosno korisnici su obiteljskih grobnica, te ako im osoba upisana kao 

korisnik obiteljske grobnice to dozvoljava.  
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Iznimno, a pod uvjetima određenim ovom Odlukom, grobno mjesto se može 

dodijeliti na korištenje i drugim pokojnicima temeljem odluke općinskog načelnika.  

Umrlog se može ukopati i izvan groblja sukladno odredbama važećeg Zakona o 

grobljima.  

 

Članak 6. 
Općinsko vijeće Općine Vrsar donosi odluke:  

- o zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju više nema mogućnosti osnivanja 

novih grobnih mjesta, ali postoji mogućnost ukopa u postojeća grobna mjesta,  

- o stavljanju groblja ili dijela groblja izvan upotrebe kada više nema mogućnosti 

ukopa zbog prostornih, sanitarnih ili drugih uvjeta,  

- o premještanju groblja ili dijela groblja koje je izvan upotrebe,  

- o potrebi izgradnje ili rekonstrukcije groblja u skladu s Prostornim planom.  

 

 

II. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJIMA  

 

Članak 7. 
Grobljima iz članka 2. ove Odluke upravlja “Montraker”“ d. o. o. Vrsar, trgovačko 

društvo u vlasništvu Općine Vrsar, osnovano radi obavljanja komunalnih djelatnosti (u 

daljnjem tekstu Uprava groblja) sukladno Zakonu o grobljima, odnosno ovoj Odluci.  

 

Članak 8. 
Uprava groblja obavlja sljedeće aktivnosti:  

- utvrđuje raspored grobnih mjesta,  

- dodjeljuje grobna mjesta na korištenje,  

- vrši naplatu godišnje grobne naknade,  

- predlaže godišnji program održavanja groblja,  

- vodi brigu o uređenju, održavanju i rekonstrukciji groblja (promjena površine, 

razmještaj putova i slično) na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri 

čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim 

vrijednostima,  

- vodi brigu o održavanju pratećih građevina i komunalne infrastrukture,  

- vodi grobnu evidenciju,  

- vodi obračun, te uz prethodnu suglasnost načelnika utvrđuje cjenik s visinom 

naknade za dodjelu na korištenje grobnih mjesta i visinom godišnje grobne naknade,  

- uz prethodnu suglasnost načelnika utvrđuje iznos cijene ukopa,  

- obavlja ostale poslove po nalogu općinskog načelnika.  

Uprava groblja obvezna je upravljati grobljima pažnjom dobrog gospodara na način 

kojim se iskazuje poštovanje prema umrlim osobama koje na groblju počivaju, te 

sukladno programu uređenja i održavanja groblja.  

 

Članak 9. 
Uprava groblja dužna je pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se 

osiguraju slobodna grobna mjesta sukladno potrebama, a ako to nije moguće zbog nedostatka 

prostora na groblju, pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere radi rekonstrukcije, 

odnosno proširenja postojećeg ili izgradnje novog groblja.  
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Članak 10. 
Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba, te 

registar umrlih osoba, za svako groblje posebno, s podacima o grobnicama i grobnicama 

urni, grobovima i grobovima za urne, korisnicima grobova i grobnica za urne, te uzroku 

smrti, kao i voditi i donositi ostale akte predviđene pozitivnim zakonskim propisima.  

Sastavni dio grobnog očevidnika je položajni plan grobnih mjesta i grobnica.  

Grobni očevidnik, registar umrlih osoba i položajni plan grobnih mjesta i grobnica 

moraju se pohraniti i trajno čuvati, a vodi se i u digitalnom obliku. 

 

III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA 

NA KORIŠTENJE  

 

Članak 11. 
Za ukop umrlih osoba na grobljima iz članka 2. ove Odluke predviđena su grobna 

mjesta (zemljište) koja se uređuju kao grobovi, grobnice te grobovi za privremeni ukop.  

Grobovi mogu biti pojedinačni ili obiteljski za ukop dvaju ili više pokojnika.  

Unutar jednog grobnog mjesta, koje se uređuje kao grob, smije se ukopati samo jedan 

pokojnik.  

Iznimno se u jedan grob može ukopati još jednog pokojnika uz suglasnost korisnika 

grobnog mjesta ili njegovog nasljednika, ukoliko je grob produbljen na način da se osigura 

najmanje 0,80 m zemlje iznad gornjeg lijesa.  

Osobe koje su sagradile grobnicu ili je stekle na drugi način, imaju pravo u nju 

izvršiti ukop onoliko osoba za koliko je predviđeno projektom.  

Na grobljima se mora osigurati prostor i izgraditi zajednička grobnica za smještaj 

posmrtnih ostataka iz napuštenih grobnih mjesta.  

 

Članak 12. 
Grobna mjesta dodjeljuje Uprava groblja.  

Svakom pojedinačnom korisniku grobnog mjesta može se dodijeliti na korištenje 

samo jedno grobno mjesto.  

Iznimno od prethodnog stavka, grobno mjesto dodijelit će se osobi koja već ima 

pravo ukopa u grobno mjesto, ukoliko je to grobno mjesto popunjeno. Grobno mjesto se 

dodjeljuje prema planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Uprava groblja, a 

obzirom na raspoloživa mjesta te na način da se nastoji udovoljiti želji korisnika.  

Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta obvezno mora sadržavati: plan groblja, 

plan rasporeda grobnih mjesta s naznačenim oznakama, brojevima i njihovim površinama i 

sličnim podacima.  

 

Članak 13. 
Grobna mjesta dodjeljuju se na korištenje prema Planu rasporeda i korištenja grobnih 

mjesta i grobnica, a dodjeljuje se na zahtjev osobe koja prijavljuje, odnosno naručuje ukop. 

Osoba koja prijavljuje, odnosno naručuje ukop, dužna je u prijavi naznačiti tko će biti budući 

korisnik grobnog mjesta.  

Grobno mjesto u pravilu se ne može dodijeliti na korištenje prije nastale potrebe za 

ukopom.  

Iznimno, prije nastale potrebe za ukopom, može se dodijeliti na korištenje grobno 

mjesto ukoliko Uprava groblja to dozvoli iz opravdanih razloga. 
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Članak 14. 
Uprava groblja može dodijeliti na korištenje nova grobna mjesta, to jest mjesta na 

kojima nisu obavljani ukopi, grobna mjesta za koja je utvrdila da su korisnici napustili i 

grobna mjesta koja su korisnici vratili, odnosno ustupili Upravi groblja.  

 

Članak 15. 
Položaj grobnica, grobova i nadgrobnih spomenika i ploča radi izgradnje određuje 

Uprava groblja, u skladu s prihvaćenim projektima uređenja groblja.  

 

Članak 16. 
Groblja moraju imati zajedničku grobnicu, poseban prostor na prikladnom mjestu u 

groblju gdje se pokapaju kosti na određeno vrijeme, do preseljenja na drugo grobno mjesto 

ili gdje se grobovi prekapaju.  

Za ukop u zajedničku grobnicu ne plaća se naknada.  

 

Članak 17. 
Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz 

jednokratnu naknadu, te o tome donosi rješenje.  

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsar.  

 

Članak 18. 
Ukop u popunjeni grob može se odobriti nakon proteka petnaest godina od 

posljednjeg ukopa, a ukop u popunjenu grobnicu i grobnu nišu može se odobriti nakon 

proteka trideset godina od zadnjeg ukopa, uz zadovoljavanje svih za to potrebnih sanitarnih 

uvjeta.  

Grob se smatra popunjenim kada dimenzije grobnog mjesta i sanitarni uvjeti ne 

dozvoljavaju daljnji ukop.  

O popunjenosti, odnosno nepopunjenosti grobnog mjesta dužna je brinuti Uprava 

groblja. 

 

Članak 19. 
Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina smatra se 

napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina 

od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.  

Uprava groblja dužna je odluku i spisak napuštenih grobova objaviti na web stranici 

Općine Vrsar, oglasnoj ploči Uprave groblja, te na oglasnoj ploči groblja na koje se spisak 

odnosi. Objava traje 6 mjeseci.  

Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema stavku 1. ovog članka smatra da je 

napušteno, može raspolagati izgrađenom opremom uređajem groba (nadgrobna ploča, 

nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i slično) nakon što plati dužni iznos grobne 

naknade s zakonskim zateznim kamatama, najkasnije u roku od 90 dana od dobivanja 

obavijesti od strane Uprave groblja. U protivnom, smatrat će se da se radi o napuštenoj 

imovini kojom Uprava groblja može slobodno raspolagati.  

Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom 

korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izrađenu 

za tu namjenu.  

 

Članak 20. 
Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji.  
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Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni ukop i drugim osobama, o čemu 

je dužan pisani putem obavijestiti Upravu groblja.  

Prijenos privremeno ukopanog pokojnika u grobno mjesto za konačni ukop može se 

obaviti samo uz suglasnost korisnika grobnog mjesta.  

Nakon smrti korisnika grobnog mjesta pravo korištenja istog stječu njegovi 

nasljednici. 

Nasljednik iz prethodnog stavka dužan je Upravi groblja dokazati da je naslijedio 

pravo korištenja grobnog mjesta dostavom pravomoćnog akta o nasljeđivanju, te zatražiti 

prijenos prava korištenja grobnog mjesta u grobnom očevidniku.  

Korisnik može korištenje grobnog mjesta ugovorom ustupiti trećim osobama 

sukladno uvjetima određenim u ovoj Odluci.  

Ugovor o ustupanju grobnog mjesta, ovjeren kod javnog bilježnika, zbog potrebe 

upisa novog korisnika u grobni očevidnik, mora se dostaviti Upravi groblja najkasnije u roku 

30 dana od sklapanja ugovora.  

U slučaju da je ugovorom iz prethodnog stavka ovog članka korisniku prodano ili na 

drugi način preneseno vlasništvo opreme, odnosno uređaja izgrađenih na grobnom mjestu, a 

koji se smatraju nekretninom, novi korisnik grobnog mjesta dužan je uz ugovor priložiti 

dokaz o uplaćenom porezu na promet nekretnina. U protivnom, Uprava groblja neće 

postupiti po zahtjevu korisnika.  

 

Članak 21. 
Uprava groblja odredit će opće polje, ili prema ukazanoj potrebi, samo opće grobove, 

u koje će se ukapati umrle osobe koje su imale prebivalište na području Općine Vrsar, a koje 

nisu bile korisnici grobnog mjesta u smislu ove Odluke, niti su bile upisane u grobni 

očevidnik kao osobe koje imaju pravo ukopa u grobno mjesto, te nemaju obitelj ili srodnike 

koji bi bili dužni osigurati mjesto za ukop pokojnika.  

Umrle osobe iz prethodnog stavka pokopat će se u opći grob, te grobno mjesto 

prikladno označiti o trošku Općine Vrsar. Eventualni nasljednici osoba iz stavka 1. ovog 

članka ne stječu pravo korištenja grobnog mjesta u koje su ove osobe ukopane.  

 

Članak 22. 
Popunjeno grobno mjesto na općem polju (ili općem grobu) može se prekopati nakon 

proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u isto, a ostaci preminulih osoba premjestit će se u 

zajedničku kosturnicu o trošku Općine Vrsar.  

Prije prekopa Uprava groblja je dužna sva obilježja i druge predmete ukloniti s 

grobnih mjesta.  

Prekop grobnih mjesta na općem polju i iskop umrlih odnosno njihovih posmrtnih 

ostataka (ekshumacija) obavlja Uprava groblja u skladu s pozitivnim propisima.  

Popunjenim grobnim mjestom na općem polju smatra se ono u koje je ukopana jedna 

osoba. 

 

Članak 23. 
Nepoznate osobe ukapaju se u grobno mjesto na općem polju koje odredi Uprava 

groblja, a na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pritom dostupne podatke 

(dob, spol, datum smrti).  

Trošak pokopa nepoznate osobe snosi Općina Vrsar. 
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IV. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNIH 

MJESTA I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG 

MJESTA 

 

Članak 24. 
Korisnik kojem se dodjeljuje na korištenje grobno mjesto na neodređeno vrijeme 

dužan je platiti jednokratnu naknadu za grobno mjesto sukladno rješenju iz članka 19. ove 

Odluke. 

Visinu grobne naknade za dodjelu na korištenje grobnih mjesta utvrđuje Uprava 

groblja uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika, a u okviru mjerila određenih 

posebnom Odlukom općinskog načelnika, vodeći računa o pripadajućoj površini zemljišta 

koja obuhvaća grobno mjesto, te troškovima opremanja groblja odgovarajućom komunalnom 

i drugom infrastrukturom i sadržajima.  

 

Članak 25. 
Sredstva naknade za korištenje grobnih mjesta iz prethodnog članka ove Odluke 

plaćaju se u rokovima i prema uvjetima koje utvrdi Uprava groblja.  

Sredstva naknade za korištenje grobnih mjesta iz prethodnog članka ove Odluke, 

prihod su Uprave groblja, a koriste se za opremanja groblja odgovarajućom komunalnom i 

drugom infrastrukturom i sadržajima.  

 

Članak 26. 
Za održavanje groblja (uređenje i održavanje putova i staza, uređenje i održavanje 

mrtvačnica i drugih objekata vezanih uz pogrebne usluge, uređenje i održavanje vanjskih 

ogradnih zidova ili živica groblja, sadnju i održavanje zelenila i sl.) svi korisnici grobnih 

mjesta dužni su plaćati i godišnju grobnu naknadu.  

Visinu godišnje grobne naknade utvrđuje Uprava groblja uz prethodnu suglasnost 

načelnika Općine.  

Sredstva od godišnje grobne naknade, prihod su Uprave groblja, a koriste se za 

održavanje groblja iz stavka 1. ovog članka.   

 

Članak 27. 
Plaćanje godišnje grobne naknade iz članka 26. stavak 1. vrši se jednokratno.  

 

V. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA  

 

Članak 28. 
Pod redovnim održavanjem groblja u smislu ove Odluke podrazumijeva se:  

1. održavanje mrtvačnica, spremišta, ograda i sanitarnog čvora,  

2. orezivanje stabala i niskog raslinja (ukrasnog grmlja) te šišanje i uređivanje živica,  

3. dosađivanje novih nasada visokog i niskog raslinja i živica te uzgoj i održavanje 

zelenila, 

4. čišćenje groblja, staza, putova, prostora ispred mrtvačnica, parkirališta i okoliša 

groblja od otpada i snijega,  

5. održavanje staza, putova, prostora ispred mrtvačnica i parkirališta,  

6. održavanje glavnog križa na grobljima,  

7. košenje travnatih i zakorovljenih površina, čišćenje i odvoz, 
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8. održavanje električnih instalacija, vodovodne i kanalizacijske mreže te drugih 

uređaja,  

9. održavanje i čišćenje dvorane za izlaganje na odru i ostalih prostorija mrtvačnice,  

10. skupljanje i odlaganje otpada,  

11. po potrebi zaštita od požara,  

12. ostali radovi na održavanju i uređenju groblja i objekata groblja.  

 

Redovno održavanje iz stavka 1. ovog članka financira se iz sredstava godišnje 

naknade za korištenje grobnih mjesta, a iznimno i dodatnih  sredstava iz Proračuna Općine 

Vrsar namijenjenih za tu svrhu.  

 

Članak 29. 
Uprava groblja vodi brigu o održavanju groblja i uklanjanju otpada.  

 

Članak 30. 
Groblje mora biti ograđeno i održavano tako da uvijek bude čisto i uredno. 

Mrtvačnice i drugi objekti, uređaji i oprema moraju se održavati u urednom i ispravnom 

stanju.  

 

Članak 31. 
Korisnik grobnog mjesta dužan je održavati grobno mjesto i prostor oko grobnog 

mjesta urednim.  

Na grobnom mjestu može se saditi samo cvijeće i ukrasno bilje ali ne i visoko raslinje 

(drveće).  

Natpisi na grobovima i grobnica ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili 

moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti pokojnika niti druge pokojnike na 

groblju.  

 

Članak 32. 
Svi građevinski zahvati na groblju moraju biti izvedeni sukladno važećim propisima i 

Planu grobnih mjesta i grobnica.  

Poslovi iz prethodnog stavka obavljaju se isključivo po nalogu ili prethodnom 

pismenom odobrenju Uprave groblja.  

Izvoditelji radova su pri tome dužni:  

- radove izvoditi u vremenu koje odredi Uprava groblja, pri čemu se mir i pijetet 

prema mrtvima mora očuvati u najvećoj mjeri,  

- na mjestu izvođenja radova držati građevinski materijal samo kraće vrijeme i u 

količini koja ne smije ometati prometovanje na groblju,  

- za dovoz materijala i odvoz viška materijala namijenjenog građenju, te za odvoz 

otpadnog materijala, koristiti samo puteve i staze koje odredi Uprava groblja,  

- u slučaju prekida radova i po njihovu završetku, bez odlaganja dovesti gradilište u 

prvotno stanje,  

- izljevna mjesta na vodovodu koristiti samo namjenski (korištenje vode za pranje 

priručnog i drugog alata je zabranjeno) te ih nakon svake upotrebe treba obavezno zatvoriti.  

Odredbe ovoga članka odnose se i na korisnika grobnog mjesta kada namjerava 

opremiti ili urediti grobno mjesto, odnosno izvesti radove sanacije ili druge radove na 

grobnom mjestu. Uprava groblja zabraniti će svako izvođenje radova koje je započeto 

suprotno odredbama ovoga članka.  
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Članak 33. 
O materijalu, obliku i načinu uređenja grobnog mjesta odlučuje korisnik uz prethodno 

pribavljenu suglasnost Uprave groblja.  

Ukoliko se korisnik odluči na grobno mjesto postaviti nadgrobni spomenik od 

materijala trajne vrijednosti, njegov oblik i način izvedbe moraju biti primjereni okolini i 

mjesnim običajima.  

Korisnik grobnog mjesta dužan je voditi brigu da ono stalno bude uredno i čisto, 

zelenilo mora biti njegovano, a nadgrobni uređaji ispravni. Prilikom održavanja grobnog 

mjesta korisnik mora voditi računa da ne ošteti i ne nagrdi susjedna grobna mjesta, a smeće i 

drugi otpad i materijal mora odlagati u namjenske posude.  

Ako se grobno mjesto ne održava ili postoji opasnost od oštećenja izgrađene opreme i 

uređaja groba, Uprava groblja obavijestiti će korisnika da je dužan izvršiti dužne popravke. 

Ukoliko po pozivu Uprave groblja korisnik ne izvrši u određenom roku potrebne popravke, 

iste će izvršiti Uprava groblja na trošak korisnika.  

 

Članak 34. 
Uprava groblja dužna je na prikladnim i vidljivo označenim mjestima na groblju 

osigurati posude za odlaganje smeća, ostataka cvijeća, vijenaca i ostalog otpadnog materijala 

te voditi brigu o njegovom odvozu i uklanjanju istog.  

Građani su dužni pridržavati se propisanih pravila ponašanja na groblju koja 

propisuje Uprava groblja.  

Članak 35. 
Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobovima, grobnicama i nišama koje 

uzrokuju treće osobe.  

Ukoliko se prilikom ukopa u obiteljski grob mora pomaknuti oprema ili uređaj tog 

groba ili okolnih grobova ili grobnica, troškove oko uspostave prijašnjeg stanja snosi osoba 

na čiji se zahtjev obavlja ukop.  

Članak 36. 
Grobovi koji su proglašeni spomenicima kulture ne mogu se smatrati napuštenima 

već ih treba održavati i obnavljati sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture.  

Grobovi u kojima su pokopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba ne mogu 

se smatrati napuštenim, već se o njima brine i održava ih Uprava groblja.  

Općinsko vijeće Općine Vrsar može utvrditi osobe od značaja za Općina Vrsar čija se 

grobna mjesta ne mogu smatrati napuštenima, već se o njima brine i održava ih Uprava 

groblja.  

 

VI. KAZNENE ODREDBE  

 

Članak 37. 
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba 

ako se ne pridržava odredbi propisanih ovom Odlukom (neovlašteno vrši ukop bez ili 

suprotno od rješenja uprave groblja, izvodi radove na groblju bez odobrenja uprave groblja, 

neovlašteno obavlja pogrebne poslove, ne obavlja pogrebne poslove sukladno ovoj Odluci i 

dr.).  

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi 

novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.  

 

Članak 38. 
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00  kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba 

koja:  

1. se ne brine o održavanju grobnog mjesta prema članku 31. Odluke,  
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2. ne prijavi Upravi groblja obavljanje bilo kakvih radova na groblju, odnosno ne 

postupi u skladu sa člankom 32. Odluke.  

 

Članak 39. 
Za prekršaje iz članka 31. i 32. ove Odluke komunalni redar je ovlašten naplatiti 

novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja u iznosu od 200,00 kuna.  

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 40. 
Uprava groblja dužna je u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove Odluke uskladiti 

svoje poslovanje s odredbama ove Odluke.  

Uprava groblja dužna je u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke donijeti 

akt o pravilima ponašanja na groblju, te položajni plan grobnih mjesta i grobnica. 

 

Članak 41. 
Stupanjem na snagu ove Odluke Uprava groblja pristupit će evidenciji i ustroju 

Grobnih očevidnika i Registru umrlih osoba o postojećem (zatečenom) stanju groblja 

sukladno Pravilniku o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba.  

 

Članak 42. 
Osobe koje smatraju da su korisnici grobnog mjesta, a nisu upisani u grobni 

očevidnik mogu zatražiti upis na temelju valjane pravne osnove kroz cijelo vrijeme ustroja 

Grobnog očevidnika i Registra umrlih osoba.  

 

Članak 43. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o groblju ("Službeni 

glasnik Grada Poreča“, broj 1/99).  

 

Članak 44. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Službenim 

novinama Općine Vrsar.  

 

 

 

KLASA:011-01/16-01/0007 

URBROJ: 2167/02-02-01-01-31-16-0002 

Vrsar,  06.04.2016. 

 

 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Franko Matukina v.r. 
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II. Općinski načelnik 
 

9. 

 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 022-06/16-01/0008 

URBROJ: 2167/02-03-01-01-13-16-0001 

Vrsar,  25.03.2016. 

  

 

 Temeljem članka 60. Statuta Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar“ broj 

2/13) Općinski načelnik Općine Vrsar podnosi slijedeće 

 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE 

VRSAR ZA RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2015. GODINE 
 

 Podnošenje izvještaja o radu Općinskog načelnika zakonska je obveza te obveza 

definirana Statutom Općine Vrsar.  

 

NORMATIVNA DJELATNOST 

 

 U razdoblju koje je predmetom ovog izvještaja, donio sam ili predložio Općinskom 

vijeću donošenje niza akata.  

 

Predloženi akti Općinskom vijeću koji se tiču problematike proračuna su slijedeći:  

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsar za razdoblje siječanj-lipanj 

2015. godine, 

- Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar za 2015. godinu, 

- Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar za 2015. godinu s 

pripadajućim programima javnih potreba , 

- Proračun Općine Vrsar za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu, 

- Programi javnih potreba u: oblasti predškolskog odgoja i naobrazbi; obrazovanju; 

kulturi; sportu i rekreaciji; socijalnoj skrbi i zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja;  

u civilnom društvu; oblasti prostornog uređenja i Program komunalnih potreba,  

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar za 2016. godinu, 

 

Ostali predloženi akti Općinskom vijeću: 

- Odluka o donošenju Strategije razvoja Općine Vrsar za razdoblje 2015. do 2020. 

godine, 

- Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća o poslovanju Montraker d.o.o. Vrsar za  

2014. godinu, 
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- Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar za pedagošku godinu 

2014./2015., 

- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara, 

- Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Vrsar, 

- Odluka o osnivanju Udruge lokalne akcijske grupe u ribarstvu, 

- Odluka o davanju suglasnosti na Statut Predškolske ustanove Dječji vrtić - Scuola 

dell'infanzia „Paperino“ Poreč-Parenzo, 

- Odluka o davanju suglasnosti na IV. izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Tići 

Vrsar, 

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude po raspisanom Natječaju za prodaju nekretnine, 

- Odluka o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Općine Vrsar, 

- Odluka o pokretanju investicije energetske obnove Dječjeg vrtića „Tići“ Vrsar, 

- Odluka o imenovanju stručnog tima za provedbu projekta energetske obnove Dječjeg 

vrtića „Tići“,  

- Odluka o obustavljanju izrade Detaljnog plana uređenja Montepozo. 

 

Doneseni akti iz nadležnosti Općinskog načelnika: 

 

- Treće izmjene i dopune Plana nabave Općine Vrsar za 2015. godinu, 

- Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2015./2016., 

- Odluka o imenovanju Odbora za prostorno uređenje, 

- Odluka o formiranju radne grupe za razmatranje problematike muzeja Džamonja, 

- Odluka o imenovanju osobe zadužene za praćenje potrošnje energije i vode, 

- Odluka o 2. Izmjenama i dopunama „Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija 

Općine Vrsar i o osiguranju uvjeta za pristup informacijama kojima raspolaže Općina 

Vrsar“, 

- Plan prijema u službu za 2016. godinu, 

- Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Vrsar 

za 2016. godinu, 

- Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro 

na području Općine Vrsar, 

- Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar za 2016. 

godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za 

opće dobro na području Općine Vrsar. 

 

Akti su objavljeni u Službenim novinama Općine Vrsar, koje je moguće preuzeti na 

službenim općinskim web stranicama www.vrsar.hr. 

 

IZVRŠNA DJELATNOST I OSTALE OBAVEZE 

 

Izvršavanje Proračuna Općine Vrsar za 2015. godinu bila je jedna od mojih 

najvažnijih zadaća. Ostvarenje prihoda Proračuna u drugom dijelu godine ocijenio bih vrlo 

dobrim. Ono što svakako raduje je porast prihoda od poreza na dohodak koji je na godišnjoj 

razini veći za skoro 1.000.000,00 kn u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultat 

neočekivane uplate, ali i porasta prihoda od poreza zbog veće, odnosno duže zaposlenosti 

naših sugrađana. Porasli su i prihodi od poreza na imovinu, zbog prodaje nekretnina u većoj 

vrijednosti  i veće naplate poreza na kuće za odmor. Već dvije godine za redom u porastu je i 

ostvarenje prihoda od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića što je rezultat bolje  

kontrole i uvođenja fiskalizacije.   

Legalizacija bespravno sagrađenih objekata donijela je značajniji porast prihoda od 
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komunalnog doprinosa što očekujemo i u narednom razdoblju. 

Prihod od boravišne pristojbe u malom je porastu u odnosu na ostvarenje u 2014. 

godini (cca 1,6%).  

U društvenim djelatnostima uglavnom smo zadržali ili povećali postignute standarde, 

a isto se može vidjeti i u oblasti komunalnog uređenja što smatram iznimno bitnim jer je 

Vrsar ipak u prvom redu turističko mjesto. 

 

U Dječjem vrtiću Tići s dograđenom vrtićkom jedinicom stvorene su pretpostavke 

zadovoljavanja zakonom propisanog pedagoškog standarda kao i ostvarenje kvalitetnih uvjeta 

za boravak naših najmlađih sugrađana. Zadovoljavaju se potreba svih roditelja za smještajem 

djece u jaslice i dječji vrtić.  

  

Kao i svake godine raspisan je Oglas za dodjelu stipendija što je rezultiralo dodjelom 

novih 9-učeničkih i 12-studenskih stipendija, tako da sada Općina Vrsar stipendira ukupno 80 

učenika i studenta, od čega 35 učenika i 45 studenata.  

 

Turistička sezona protekla je bez većih problema, a ostvaren je pozitivan rezultat s 

porastom noćenja od 3%, te dolazaka od 8%. Možemo biti zadovoljni porastom dolazaka a 

nadamo se i ostvarenim financijskim rezultatima tvrtki i privatnih iznajmljivača na našem 

području. 

 

Komunalno uređenje bilo je na uobičajeno dobrom nivou. Redovito se (sukladno 

potrebama) kosilo i uređivalo zelene površine te se posebna pažnja, kao i uvijek, pridavala 

hortikulturnom uređenju.  

Pored redovitog komunalnog održavanja provedeno je i niz komunalnih aktivnosti 

koje su opisane u Izvješću o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Vrsar za 2015. 

godinu koje se podnosi Općinskom vijeću na usvajanje. U razmatranom razdoblju posebna 

pažnja sukladno Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture posvetila se 

izradi projektne dokumentacije kao osnovne pretpostavke realizacije budućih ulaganja i 

prijava na raspisane  natječaje za financiranje projekata od strane ministarstava i fondova. 

Isto tako u oblasti prostornog uređenja glavne aktivnosti bile su izrada prostorno-

planske i projektne dokumentacije. 

U ranije započetim Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Vrsar 

nastavljene su aktivnosti vezane uz njihovu izradu. Dostavljena je potrebna dokumentacija 

Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju radi prijave financiranja 

izrade (mjera 7.1.1.). Započet je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš ID PPUO Vrsar u čiju svrhu su prikupljena sva mišljenja javnopravnih tijela i izrađena 

polazišta ID PPUO Vrsar.   

Nastavljene su aktivnosti na izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja Vrsar, vezane na preispitivanje i ukidanje obveze provedbe urbanističko 

arhitektonskih natječaja za zonu Sportskog centra Saline i Garažnu zgradu – Vrsar. U tu svrhu 

ishodovana je načelna suglasnost Konzervatorskog odjela. 

Za Detaljni plan uređenja Montepozzo utvrđen je prijedlog plana i provedena javna 

rasprava nakon koje je donijeta odluka o obustavi izrade Plana zbog protivljenja većine 

vlasnika urbanoj komasaciji koja je bila predviđena odredbama plana. 

 

Za Urbanistički plan uređenja Kloštar utvrđen je prijedlog Plana i započeta javna 

rasprava. 

Za zonu Montraker izrađeno je Programsko - funkcionalno rješenje, a Ministarstvu 

turizma predate su prijavnice na natječaj za financiranje projektne dokumentacije uređenja 

plaže, odnosno dijela zone Montraker.  
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Ugovorena je izrada Analize prostora i Idejnog projekta uređenja rive u Vrsaru. 

Prema ugovoru sa restauratorskom tvrtkom ARS Restauro d.o.o. Sinj izvršeni su 

istražni arheološki radovi unutar kompleksa Sv. Mihovila. Podneseno je Izvješće Ministarstvu 

kulture o izvršenim radovima u 2015.-toj godini i predate su prijavnice Istarskoj županiji i 

Ministarstvu kulture za sufinanciranje restauratorskih radova na zidnim slikama za 2016.-tu 

godinu. Također izrađen je Idejni projekt u svrhu cjelovite obnove i revitalizacije kompleksa.

 Za staru zgradu osnovne škole u koju je smješten Područni odjel Umjetnička škole 

Poreč izrađen je Arhitektonski snimak zgrade, Idejni i Glavni projekt rekonstrukcije zgrade. 

Ishođena je također suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela. Radi cjelovitog uređenja 

izrađen je idejni projekt uređenja okoliša stare zgrade osnovne škole. 

Za sjeveroistočnu kulu koja čini sastavni dio srednjevjekovnog bedema izrađen je 

glavni projekt za obnovu i revitalizaciju uz prethodno ishođenu suglasnost Konzervatorskog 

odjela, te je podnesen zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole. 

 

Izrađen je i glavni projekt za obnovu i promjenu namjene ruševnog objekta na obali 

iznad prodavaonice (uz ishođenu suglasnost Konzervatorskog odjela) u „Delfin centar“, te je 

podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. 

 

Što se tiče raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar načelnik Općine 

Vrsar može sukladno zakonu odlučivati o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine 

čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini 

koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina. U 

razmatranom razdoblju nije bilo raspolaganja nekretninama. 

 

Ono što valja posebno istaći je da smo u razdoblju srpanj-prosinac 2015. g. nastavili 

zaprimati tužbe RH radi utvrđenja prava vlasništva na nekretninama koje su na dan 

16.10.1990. godine,  kada su stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o šumama, bile u 

šumsko gospodarskoj osnovi, a uknjižene su kao vlasništvo Općine Vrsar. U odgovorima na 

tužbe protivili smo se tužbenim zahtjevima. 

 

Svi se projekti i poslovi, kao i mnogi drugi koje je nemoguće sve ovdje nabrojati 

operativno provode u suradnji mene kao općinskog načelnika (i mog zamjenika) i 

Jedinstvenog upravnog odjela, čiji rad usmjeravam i nadzirem.    

 Kako sam istaknuo i u prošlim izvještajima, vođenje Općine je širok i raznovrstan 

posao koji se velikim dijelom odnosi na mnogo „malih, dnevnih“ odluka i poslova koje je 

nemoguće sve navesti u jednom izvještaju koji se odnosi na šestomjesečno razdoblje.  

 Isto tako, vrlo važan dio mog posla predstavlja i primanje stranaka i direktni kontakti 

sa našim građanima te posjetiteljima Vrsara, naročito onima koji su zainteresirani za suradnju 

i koji na bilo koji način mogu doprinijeti razvoju i dobrobiti naše Općine. 

Ostajem na raspolaganju za sva daljnja pitanja i potrebna pojašnjenja. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE VRSAR 

Franko Štifanić  v.r. 

Dostaviti: 

1. Predsjedniku Općinskog vijeća Općine Vrsar Franku Matukini – ovdje, 

2. Tajniku Općinskog vijeća i Općinskog načelnika – ovdje, 

3. Arhivi – ovdje. 
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