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I. Općinsko Vijeće 
8. 

Na temelju članka 79. i 81. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 

121/16) i članka 41. Statuta Općine Vrsar-Orsera ("Službene novine Općine Vrsar-Orsera", 

broj 02/13, 3/17 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Vrsar-Orsera na sjednici održanoj 22.03.2018. 

godine, donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 

O STAVLJANJU VIJEĆNIČKOG MANDATA U MIROVANJE  

IZ OSOBNIH RAZLOGA I POČETKU OBNAŠANJA  

DUŽNOSTI ZAMJENIKA VIJEĆNIKA 

 

 

 

I. Prihvaća se Izvješće Mandatno-verifikacijske komisije o mirovanju mandata općinskom 

vijećniku i početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog vijećnika. 

 

II. Dana 30.siječnja 2018. godine počinje mirovanje mandata iz osobnih razloga općinskom 

vijećniku SERĐU POPOVIĆ. 

 

III. Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP odredila je zamjenika vijećniku koji je svoj 

mandat stavio u mirovanje na način da mu je za zamjenika određen MARIJAN VASIĆ. 

 

IV. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama 

Općine Vrsar-Orsera". 

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/12 

URBROJ: 2167/02-01-01/13-18-4 

Vrsar, 22.03.2018. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VRSAR-ORSERA 

v.r. Franko Matukina 
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9. 

                                               

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 214-01/18-01/1 

URBROJ: 2167/02-01-01/13-18-18 

Vrsar-Orsera, 22.03.2018. 

 

 

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

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

02/13, 3/17 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Vrsar-Orsera na sjednici održanoj dana 22. ožujka 

2018. godine donijelo je 

 

 

ZAKLJUČAK 

O USVAJANJU IZVJEŠĆA O STANJU SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA  

ZA 2017. GODINU 

 

 

I 

Usvaja se Izvješće o stanje sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar-Orsera za 

2017. godinu. 

 

II 

 Izvješće o stanje sustava civilne zaštite na području Općine za 2017. 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-Orsera". 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VRSAR-ORSERA 

v.r. Franko Matukina 
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10. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 214-01/18-01/6 

URBROJ: 2167/02-01-01/13-18-2 

Vrsar-Orsera, 22.03.2018. 

 

 

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

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

02/13, 03/17 i 02/18) Općinsko vijeće Općine Vrsar-Orsera na sjednici održanoj dana 22. 

ožujka 2018. godine donijelo je 

 

 

ZAKLJUČAK 

O 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-Orsera. 

 

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 dana objave, a objavljuje se u 

"Službenim novinama Općine Vrsar-Orsera". 

 

 

 

  

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE VRSAR-ORSERA 

v.r. Franko Matukina 
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11. 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine, broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 7. Sporazuma o utvrđivanju granica i podjeli 

imovine, prava i obveza između Općine Vrsar i Općine Funtana („Službene novine Općine 

Vrsar“, broj 3/07) i članka 41. Statuta  Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-

Orsera“ broj 2/13, 3/17 i 2/18),  Općinsko vijeće Općine Vrsar-Orsera na sjednici održanoj 

dana 22. ožujka 2018. godine donosi 

 

 

ODLUKU 

O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU 

ISTARSKI VODOVOD D.O.O. BUZET  

 

Članak 1. 

Općina Vrsar-Orsera, OIB: 03592077573 prenosi dio svog poslovnog udjela u 

trgovačkom društvu Istarski vodovod d.o.o. Buzet nominalne vrijednosti 7.461.800,00 kuna 

Općini Funtana-Fontane OIB: 65952269093 bez naknade. Dio poslovnog udjela iznosi 30,7% 

ukupnog udjela Općine Vrsar-Orsera u kapitalu trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. 

Buzet, Sv. Ivan 8, OIB: 13269963589.  

   

Članak 2. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik Ivan Gerometta za sklapanje Ugovora o prijenosu 

poslovnog udjela temeljem ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavljuje se u „Službenim 

novinama Općine Vrsar-Orsera“. 

 

 

 

KLASA: 011-01/18-01/6 

URBROJ: 2167/02-01-01/13-18-3 

Vrsar-Orsera, 22.03.2018. 

 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VRSAR-ORSERA 

 v.r. Franko Matukina 
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12. 

Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar-Orsera ("Službene novine Općine Vrsar-

Orsera", broj 2/13, 3/17 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Vrsar-Orsera na sjednici održanoj 22. 

ožujka 2018.  godine, donosi  

 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

1. Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa komunalnih potreba 

Općine Vrsar-Orsera za 2017. godinu. 

 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim 

novinama Općine Vrsar-Orsera“.  

 

 

KLASA: 363-01/18-01/40  

URBROJ: 2167/02-01-01/13-18-3  

Vrsar-Orsera, 22.03.2018.  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VRSAR-ORSERA 

 v.r. Franko Matukina 
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13. 

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  ("Narodne novine", 

broj 94/13)), Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj dana 22.03.2018. godine 

donijelo je 

 

 

ODLUKU 

O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA  

GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE VRSAR-ORSERA 

U 2017. GODINI 

 

 

Članak 1. 

Usvaja se izvješće načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrsar-

Orsera u 2017. godini.  

Članak 2. 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrsar-Orsera u 2017. godini  

sastavni je dio ove odluke. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave, a objavit će se u "Službenim 

novinama Općine Vrsar-Orsera". 

 

 

 

KLASA: 363-01/18-01/37 

URBROJ: 2167/02-01-03/31-18-2 

Vrsar-Orsera, 22.03.2018. 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VRSAR-ORSERA 

 v.r. Franko Matukina 
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14. 

Na temelju članka 42. stavka 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora 

("Narodne novine", broj 125/11 i 64/15) i članka 41. Statuta Općine Vrsar-Orsera ("Službene 

novine Općine Vrsar-Orsera", broj 2/13, 3/17 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Vrsar-Orsera na 

sjednici održanoj 22.ožujka 2018. godine, donosi 

 

 

 

ODLUKU 

 O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE 

O DAVANJU U ZAKUP I KUPOPRODAJI  

POSLOVNIH PROSTORA 

 

 

Članak 1. 

 U Odluci o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora („Službene novine 

Općine Vrsar“ 2/14 i 15/17) u članku 5. dodaju se stavci 2. i 3., kako slijedi: 

 „Poslovni prostori iz stavka 1. ovog članka pod točkama: 3., 4., 5.,7.,8.,9., 10. i 13. 

namijenjeni su udrugama koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro, bez plaćanja 

naknade za korištenje. 

  Općinski načelnik donosi poseban Pravilnik o uvjetima, mjerilima i postupcima za 

dodjelu poslovnih prostora udrugama.“ 

 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama 

Općine Vrsar-Orsera". 

 

 

 

KLASA: 011-01/18-01/5 

URBROJ: 2167/02-01/17-18-2 

Vrsar-Orsera, 22.03.2018. 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VRSAR-ORSERA 

 v.r. Franko Matukina 
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15. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 944-01/16-01/0023 

URBROJ: 2167/02-01/17-18-19 

Vrsar, 22.3.2018. 

 

 

 Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar-Orsera ("Službene novine Općine Vrsar-

Orsera", broj 2/13, 3/17 i 2/18) i članka 3. stavka 2. Odluke o gospodarenju nekretninama u 

vlasništvu Općine Vrsar-Orsera ("Službene novine Općine Vrsar-Orsera", broj 6/09, 6/11 i 

7/16), Općinsko vijeće Općine Vrsar-Orsera na sjednici održanoj 22.03.2018. godine, 

razmatralo je  zaključak Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera po natječaju KLASA:944-

01/16-01/23 URBROJ:2167/02-01/17-18-13 od 26.02.2018. za zamjenu nekretnina, te je 

donijelo slijedeću  

 

 

ODLUKU 

 

1. Odobrava se zamjena 5972/10000 dijela k.č. 1701 k.o. Vrsar u vlasništvu 

Općine Vrsar-Orsera za k.č. 1453/3 k.o. Vrsar u vlasništvu Milutina Pruže iz Vrsara-Orsera, 

Koversada 23, OIB46420327589, uz doplatu u korist Općine Vrsar-Orsera u iznosu 71.135,64 

kune. 

 

 2. Ovlašćuje se Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera da zaključi i potpiše 

ugovor o zamjeni nekretnine u svemu prema točci 1. ove Odluke. 

 

Obrazloženje 

 

U provedenom postupku  raspisan je natječaj za zamjenu nekretnine KLASA:944-

01/16-01/23 URBROJ:2167/02-01/17-18-13 od 26.02.2018. na način de se ponude mogu dati 

u nekretninama koje su potrebne Općini Vrsar-Orsera radi okrupnjavanja zemljišta na području 

sportskog aerodroma. Da je 09.03.2018. otvorena ponuda po natječaju. Ponuda se sastoji u 

čestici k.č. 1453/3 k.o. Vrsar koja je ranije procijenjena od strane ovlaštenog vještaka na iznos 

281.614,48 kn i iznosu 71.135,64 kn u novcu što ukupno čini iznos od 352.750,12 kn, što čini 

upravo iznos procjene vrijednosti za udio 5972/10000 od k.č. 1701 k.o. Vrsar. Zapisnikom o 

otvaranju je utvrđeno da je ponuda sukladna uvjetima natječaja, pa se donosi odluka kao u 

izreci. 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VRSAR-ORSERA 

v.r. Franko Matukina 
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16. 

Temeljem članka 41. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-

Orsera“, broj 02/13, 03/17 i 02/18) Općinsko vijeće Općine Vrsar-Orsera, na sjednici održanoj 

22. ožujka 2018. godine donosi  

 

 

ODLUKU 

O PRIHVAĆANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU  

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VRSAR-ORSERA  

ZA RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC  

2017. GODINE 

 

 

Članak 1. 

 Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera za 

razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine. 

 

Članak 2. 

 Izvješće iz prethodnog članka sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Vrsar-Orsera“. 

 

 

 

KLASA: 022-06/18-01/7 

URBROJ: 2167/02-01-01/13-18-2 

Vrsar-Orsera, 22.03.2018. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE VRSAR-ORSERA 

v.r. Franko Matukina 
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II. Općinski načelnik 
7. 

 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 022-06/18-01/7 

URBROJ: 2167/02-01-01/13-18-1 

Vrsar-Orsera, 15.03.2018. 

 

 

  

 Temeljem članka 60. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-

Orsera“, broj 2/13, 3/17 i 2/18), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera podnosi slijedeće 

 

 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU  

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VRSAR-ORSERA  

ZA RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC  

2017. GODINE 

 

 

 Podnošenje izvještaja o radu Općinskog načelnika zakonska je obveza te obveza 

definirana Statutom Općine Vrsar-Orsera.  

 

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-Orsera za razdoblje siječanj-

lipanj 2017, 

- Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2017. godinu i projekcija za 

2018. i 2019. godinu, 

- Izmjene i dopune programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe 

za Općinu Vrsar-Orsera u 2017. godinu, 

- Izmjene i dopune programa javnih potreba u obrazovanju Općine Vrsar-Orsera za 

2017. godinu, 

      - Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Općine Vrsar-Orsera za 2017. 

            godinu, 

      - Izmjene i dopune programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općine  

            Vrsar-Orsera u 2017. godini 
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- Izmjene i dopune programa komunalnih potreba Općine Vrsar-Orsera za 2017. 

godinu, 

- Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2017. godinu i projekcija 

za 2018. i 2019. godinu, 

- Druge izmjene i dopune programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i 

naobrazbe za Općinu Vrsar-Orsera u 2017. godinu, 

- Druge izmjene i dopune programa javnih potreba u obrazovanju Općine Vrsar-Orsera 

za 2017. godinu, 

      - Druge izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Općine Vrsar-Orsera za  

            2017. godinu, 

      - Izmjene i dopune programa javnih potreba u civilnom društvu Općine Vrsar-Orsera za   

            2017. godinu, 

      -    Izmjene i dopune Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti, očuvanju i  

           unapređenju zdravlja u Općini Vrsar-Orsera za 2017. godinu, 

- Druge izmjene i dopune programa komunalnih potreba Općine Vrsar-Orsera za 2017. 

godinu, 

- Proračun Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, i 

pripadajući programi javnih potreba, 

- Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Vrsar-

Orsera u 2018. godinu, 

- Program javnih potreba u obrazovanju Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu, 

      - Program javnih potreba u kulturi Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu, 

      -    Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu, 

      -    Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja   

            Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu, 

      - Programa javnih potreba u oblasti prostornog uređenja za Općine Vrsar-Orsera za  

            2018. godini 

- Program komunalnih potreba Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu, 

- Programa javnih potreba u civilnom društvu Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu, 

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu. 

 

Ostali predloženi akti Općinskom vijeću: 

 

- Odluka o podnošenju zahtjeva za povjeravanje poslova ovlaštenja za davanje koncesije 

na pomorskom dobru Općini Vrsar-Orsera, 

- Zaključak o usvajanju Financijskog izvještaja o poslovanju "Montrakera" d.o.o. Vrsar 

za 2016. godinu, 

- Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar, 

- Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tići Vrsar, 

- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vrsar-

Orsera, 

- Plan gospodarenja otpadom Općine Vrsar-Orsera za razdoblje 2017.-2022. godina, 

- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Vrsar-

Orsera, 

- Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe „Centra za 

zaštitu od požara“ Poreč, 

- Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Centar za 

zaštitu od požara Poreč, 

- Odluka o prijavi na 3. rok otvorenog javnog poziva Programa suradnje Interreg V-A 

Slovenija - Hrvatska za razdoblje 2014.-2020., 

- Odluka o obročnoj otplati obveza Općine Funtana-Fontane,   
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- Odluke o prihvaćanju najpovoljnijih ponuda za prodaju nekretnina, 

-  Izvješće o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar za pedagošku 2016./2017. godinu, 

- Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Tići Vrsar za pedagošku 2017./2018. 

godinu, 

- Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, 

- Odluka o prihvaćanju donacije Maistre d.d. Rovinj, 

- Odluka o sufinanciranju projekta pod nazivom Arheološki krajolik u održivom razvoju 

kulturnog turizma Općine Vrsar - ArchaeoCulTur, 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora, 

- Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Radne zone Neon u Vrsaru 

( Urbanističkog plana uređenja Radne zone Neon ),   

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, 

- Odluka o sufinanciranju projekta „KLIM Kontija - Limski zaljev - Održivo upravljanje 

zaštićenim područjem 

Doneseni akti iz nadležnosti Općinskog načelnika: 

 

- Izmjene Plana nabave za 2017. godinu, 

- Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Vrsar-Orsera, 

- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera, 

- Izmjene i dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 

odnosa u Općini Vrsar-Orsera za 2017. godinu, 

- Odluka  o  utvrđivanju  kriterija  za  dodjelu  stipendija  u  školskoj  godini 2017./2018., 

- Plan prijema u službu za 2018. godinu, 

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

Orsera za 2018. godinu, 

- Odluka o preraspodjeli sredstava, 

- te niz odluka i zaključaka kojim je rješavano svakodnevno funkcioniranje općine. 

 

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

službenim općinskim web stranicama www.vrsar.hr. 

 

 

IZVRŠNA DJELATNOST I OSTALE OBAVEZE 

 

Sa obavljanjem funkcije Općinskog načelnika započeo sam nakon provedenih lokalnih 

izbora. 

 Izvršavanje Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2017. godinu bila je jedna od mojih 

najvažnijih zadaća. Ostvarenje Proračuna u drugom dijelu godine, pa tako i u cijeloj 2017. 

godini ocijenio bih zadovoljavajućim. Porezni prihodi ostvareni su uglavnom u planiranim 

veličinama. Prihod od boravišne pristojbe u porastu je u odnosu na ostvarenje u 2016. godini 

što je rezultat boljeg ostvarenja dolazaka i noćenja na našem području. 

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-

Orsera ipak u prvom redu turističko mjesto.  

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

novih 7-učeničkih i 11- studenskih stipendija, tako da sada Općina Vrsar-Orsera stipendira 

ukupno 67 učenika i studenta, od čega 28 učenika i 39 studenata.  

Svim roditeljima učenika osnovne škole isplaćena su novčana sredstva u iznosu od 50% 

vrijednosti nabave novih knjiga.  
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 U oblasti socijalne skrbi sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi isplaćivane su 

pomoći temeljem zahtjeva građana (jednokratna pomoć za novorođenče, sufinanciranje 

smještaja u domu za starije i nemoćne, podmirivanje troškova boravka djevce u jaslicama i 

dječjem vrtiću, podmirivanje troškova toplog obroka). U nekoliko navrata dodijeljena je 

jednokratna pomoć našim sugrađanima koji nisu mogli pokriti troškove stanovanja ( troškovi 

električne energije, vode, kom. naknade). Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana 

osobama u socijalnoj potrebi dodijeljeni su poklon bonovi u vrijednosti od 400 kuna, odnosno 

za tri višečlane obitelji 800 kuna. Svim umirovljenicima dodijeljene je jednokratna novčana 

naknada u iznosu od 200 kuna.     

Za jednu obitelj koja je stanovala u izuzetno lošim uvjetima osposobljen je stan u 

općinskom vlasništvu i dodijeljen joj na korištenje. 

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

noćenja za 9% i dolazaka za 6%, čime možemo biti zadovoljni kao i sa produžetkom trajanja 

turističke sezone. Tome je svakako pomoglo i niz zabavnih i sportskih programa koji se 

organiziraju na našem području u organizaciji Turističke zajednice i Općine Vrsar-Orsera. 

 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. U predsezoni i završetkom sezone, pored redovitog komunalnog 

održavanja provedene su slijedeće komunalne aktivnosti: 

- uređen je javni sanitarni čvor u starom gradu, 

- nastavljeno je sa uređenjem gradske plaže, 

- ugradnjom podiznih stupića znatno je poboljšano stanje u prometu na području rive u 

pravcu mola  i na području Montrakera, 

- zamijenjena je stolarija na zgradi u ulici Starogradski prilaz 3 (stan koji je dodijeljen 

obitelji u socijalnoj potrebi na korištenje), 

- započeta je izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište. 
 

U oblasti prostornog uređenja, izradi prostorno planske dokumentacije i gradnje učinjeno je 

slijedeće: 
 

1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrsar (ID PPUO Vrsar): 

- Po usvajanju Odluke o donošenju na Općinskom vijeću 11. travnja 2017. godine, te 

podmirenju faktura izrađivaču ugovorene vrijednosti u cijelosti (ukupno 246.875,00 kn 

sa PDV), te po podnesenom zahtjevu za isplatu sredstava i provjeri dokumentacije po 

Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, sredstva su u 

potpunosti dobivena iz EU Fonda za ruralni razvoj (mjera 7.1.1.) 

 

2. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Radne zone Neon (ID DPU Neon) 

 Nakon ishođenja mišljenja nadležnog županijskog odjela, na Vijeću je usvojena                  

Odluka kojom je pokrenuta izrada ID DPU Neon, temeljem zahtjeva FUSIO d.o.o.,                 

koji će i financirati izradu istoga.       

 

SAMOSTANSKI KOMPLEKS Sv. MIHOVIL U KLOŠTRU 

 u ovome su se razdoblju ishodila potrebna Rješenja o prethodnom odobrenju nadležnog 

Konzervatorskog odjela za sve planirane i ugovorene radove za 2017.-tu godinu, te se 

sukladno istome nastavila sanacija i rekonstrukcija crkvi samostanskog kompleksa – 

krovišta, zidova i opločenja.   

 također odobreni su i dovršeni po ovlaštenoj tvrtki radovi na restauraciji zidnih slika i 

nadzor nad izradom povijesnih žbuka.  

 upućene su prijavnice Općine Vrsar-Orsera prema Ministarstvu kulture, kao i Istarskoj 

županiji vezano na sredstva iz programa kulture za narednu 2018.-tu godinu.  
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 u Kući fresaka u Draguću održana je stručna prezentacija vezana na značaj kompleksa 

Sv. Mihovil, njegovu povijest, te dosadašnje aktivnosti vezano na sanaciju i obnovu. 

      

SPORTSKA DVORANA 

 izvršena su geomehanička ispitivanja tla. 

 ishođena je suglasnost Ministarstva državne imovine na parcelacijski elaborat 

temeljem pravomoćne lokacijske dozvole, radi daljnje provedbe.   

 nastavljene su aktivnosti oko razvrgnuća suvlasničke zajednice sa RH na zemljištu za 

gradnju dvorane.    

 ugovorena je izrada i odrađen veći dio glavnih projekata sportske dvorane. 

 ishođena je lokacijska dozvola za sabirnu prometnicu kao pristup sportskoj dvorani. 

 naručen je i većim dijelom izrađen glavni projekt za navedenu prometnicu.  

 

REKONSTRUKCIJA AMBULANTE 

- vršeni su ugovoreni radovi na rekonstrukciji dijela postojeće zgrade (svlačionice NK 

Vrsar-Orsera), i promjeni namjene u ambulantu, te je izveden njihov veći dio. 

 

GARAŽNA ZGRADA: 

 izrađena je Prostorno programska studija javne garaže u ulici Aldo Negri   

 

PROJEKT  „Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar – 

ArchaeoCulTur“ 

 prihvaćen je Projekt u sklopu natječaja „Partnerstvo u istraživanjima 02-2017“  

Hrvatske zaklade za znanost. 

 donesena je Odluka Vijeća o financiranju Projekta. 

 sklopljen je ugovor o dodjeli sredstava između HRZZ, Sveučilišta Juraj Dobrila, TZO 

Vrsar, Maistre, Općine Vrsar-Orsera i voditelja Projekta prof.dr.sc. Roberta Matijašića. 

 

PROJEKT „KLIM  Kontija - Limski zaljev - Održivo upravljanje zaštićenim područjima“ 

Projekt je prijavljen 28.04. 2017. godine na Poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu 

Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6 „Zaštita 

okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i 

razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, 

edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“. 

Općina Vrsar-Orsera je vodeći partner u projektu u kojemu su joj partneri Istarska županija i 

Natura Histrica. Ukupna vrijednost projekta „KLIM“ je 13.863.331,09 kuna, od čega na 

aktivnosti Općine Vrsar-Orsera otpada 10.374.842,90 kn, Istarske županije 1.836.223,68 kn, 

te Nature Histrice 1.652.264,51 kn. Od navedenih vrijednosti planirano je sufinanciranje iz 

Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) bespovratnih sredstava u visini od 70%. 

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina je zaprimila obavijest o tome da je prijava prošla 

administrativnu provjeru. U postupku provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti, te 

ocjenjivanja kvalitete projektnog prijedloga u studenom 2017. zaprimljen je poziv na 

pojašnjenje projektnog prijedloga u 10 točaka, na što je u zadanom roku od pet dana opsežno 

odgovoreno. Koncem prosinca, 29.12.2017. zaprimljena je obavijest o statusu projektnog 

prijedloga nakon 2.faze postupka (prihvatljivosti projekta i aktivnosti, te ocjena kvalitete), 

kojom se Općina obavještava da je uspješno prošla drugu fazu, te da se projektni prijedlog 

upućuje u treću fazu – provjere prihvatljivosti izdataka. Istom obaviješću konstatira se da je 

projektni prijedlog od ukupno mogućih 100 bodova ostvario 86 bodova (na 10 bodova manje 

se već kod prijave računalo zbog indeksa razvijenosti Općine). 
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Najznačajnija investicija planirana projektom KLIM je izgradnja Znanstveno edukacijskog 

centra u šumi Kontija. U narednim danima očekuje se konačna obavijest o odobravanju 

projektnog prijedloga, uz eventualno manje korekcije izdataka.      

 

Prijavili smo Projekt pod nazivom multimedijalni interpretacijski centar za posjetitelje MORe 

MORe Ministarstvu turizma za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja 

javne turističke infrastrukture u 2017. godini. Prezentaciju projekta obavili smo 29.11. u 

Ministarstvu, a 10. prosinca potpisali Ugovor o njegovom financiranju. Ministarstvo turizma 

odobrilo nam je 381.700 kuna bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i opremanje zgrade 

na početku Dalmatinske ulice u cilju razvoja multimedijalnog interpretacijskog centra za 

posjetitelje.  

Za projekt Enjoyheritage (u realizaciji) obavljen je postupak javne nabave za izradu 

dokumentacije i stručne podloge za stazu Sv. Romualda - nacrt animacije i interpretacije 

pilotnog područja te potpisan ugovor sa izabranim izvođačem. 

Upućen je također poziv za dostavu ponude za pripremu i izradu promidžbenog materijala za 

stazu Sv. Romualda. Nakon dostave ponude potpisan je ugovor sa izabranim izvođačem koji 

je dostavio traženi promidžbeni materijal (50 slikovnica, 2 velike slikovnice i 2000 bike 

mapa). 

Što se tiče raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera, Općinski načelnik  

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, što za 2017. 

godinu iznosi 105.435,97 kuna. U razmatranom razdoblju na zahtjev stranaka raspisano je 

nekoliko natječaja za formiranje okućnice postojećim zgradama. Nakon provedenog natječaja 

sklopljeno je četiri ugovora o prodaji nekretnina (zemljišta) sa ponuđačima čija je vrijednost 

zemljišta bila manja od gore navedenog iznosa. 

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

provode u suradnji općinskog načelnika (i zamjenika) i Jedinstvenog upravnog odjela, čiji rad 

usmjeravam i nadzirem.  

Poslovi iz nadležnosti Općinskog načelnika su raznovrsni i širokog spektra, a velikim dijelom 

odnose se 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 tih poslova obuhvaća i primanje stranaka i direktni kontakti sa našim 

građanima te posjetiteljima Vrsara-Orsera, 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-ORSERA 

v.r. Ivan Gerometta 
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8. 

 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 022-06/18-01/5 

URBROJ: 2167/02-01-01/13-18-1 

Vrsar-Orsera, 05.03.2018.  

  

 

Na temelju članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera ("Službene novine Općine Vrsar-

Orsera", broj 02/13, 03/17 i 2/18), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera donosi 

 

 

ODLUKU 

O IMENOVANJU ČLANOVA  

ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE 

 

 

Članak 1. 

Za članove Odbora za proračun i financije imenuju se: 

 

1. David Manojlović - predsjednik, 

2. Ines Šepić - član, 

3. Nataša Radin Trifunović - član, 

4. Davor Brečević - član, 

5. Damir Mijatović - član. 

        

Članak 2. 

Mandat članovima traje do isteka mandata Općinskog načelnika. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama 

Općine Vrsar-Orsera". 

 

 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE VRSAR-ORSERA 

v.r. Ivan Gerometta 
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9. 

 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 022-06/18-01/3 

URBROJ: 2167/02-01-01/13-18-1 

Vrsar-Orsera, 05.03.2018.  

  

 

Na temelju članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera ("Službene novine Općine Vrsar-

Orsera", broj 02/13, 03/17 i 2/18), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera donosi 

 

 

ODLUKU 

O IMENOVANJU ČLANOVA 

ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE,  

PROMET I KOMUNALNI SUSTAV 

 

 

Članak 1. 

Za članove Odbora za prostorno uređenje, promet i komunalni sustav imenuju se: 

 

1. Antonio Đaković - predsjednik, 

2. Iva Šegon - član, 

3. Zdravko Šverko - član, 

4. Armido Gerometta - član, 

5. Višen Slamar - član. 

        

Članak 2. 

Mandat članovima traje do isteka mandata Općinskog načelnika. 

 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama 

Općine Vrsar-Orsera". 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE VRSAR-ORSERA 

v.r. Ivan Gerometta 
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10. 

 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 022-06/18-01/6 

URBROJ: 2167/02-01-01/13-18-1 

Vrsar-Orsera, 05.03.2018.  

  

 

Na temelju članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera ("Službene novine Općine Vrsar-

Orsera", broj 02/13, 03/17 i 2/18), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera donosi 

 

 

ODLUKU 

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA  

ZA REVITALIZACIJU KULTURNE BAŠTINE 

 

 

Članak 1. 

Za članove Odbora za revitalizaciju kulturne baštine: 

 

1. Franko Matukina - predsjednik, 

2. Franko Radovčić - član, 

3. Katarina Gerometta - član, 

4. Lino Zohil - član, 

5. Tea Štifanić - član. 

        

Članak 2. 

Mandat članovima traje do isteka mandata Općinskog načelnika. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Općine 

Vrsar-Orsera". 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE VRSAR-ORSERA 

v.r. Ivan Gerometta 
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11. 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 022-06/18-01/4 

URBROJ: 2167/02-01-01/13-18-1 

Vrsar-Orsera, 05.03.2018.  

  

 

 

Na temelju članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera ("Službene novine Općine Vrsar-

Orsera", broj 02/13, 03/17 i 2/18), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera donosi 

 

 

ODLUKU 

O IMENOVANJU ČLANOVA  

ODBORA ZA TURIZAM I TURIZMOM  

POVEZANIH DJELATNOSTI 

 

 

Članak 1. 

Za članove Odbora za turizam i turizmom povezanih djelatnosti imenuju se: 

 

1. Paulo Šverko - predsjednik, 

2. Tomislav Popović - član, 

3. Klara Trošt Lesić - član, 

4. Sanda Bravar - član, 

5. Tina Slamar - član, 

6. Adriano Ukušić – član, 

7. Milorad Harašić - član. 

        

Članak 2. 

Mandat članovima traje do isteka mandata Općinskog načelnika. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Općine 

Vrsar-Orsera". 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE VRSAR-ORSERA 

v.r. Ivan Gerometta 
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12. 

Na temelju članka 8. St. 2. Odluke o komunalnom redu  („Službene novine Općine 

Vrsar“, br. 3/12, 1/13, 4/16, ), i čl. 59. Statuta Općine Vrsar –Orsera  („Službene novine Općine 

Vrsar“, br. 2/13, 3/17, 2/18) Općinski načelnik Općine Vrsar - Orsera, dana 26.03.2018., donio 

je 

 

 

PRAVILNIK  

O UVJETIMA POSTAVLJANJA I ODRŽAVANJA REKLAMA  

NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA 

 

 

Članak 1. 

Ovim se pravilnikom određuju mjesta, vrste, način postavljanja te izgled reklama na 

području Općine Vrsar – Orsera. 

 

Članak 2. 

Reklame, u smislu ovog pravilnika, su: reklamni panoi, putokazni panoi, jarboli, 

reklamni stupovi, pokretni reklamni panoi, oslikane reklamne poruke, reklamni uređaji, 

transparenti i drugi predmeti koji služe reklamiranju.  

 

Reklami panoi su ploče postavljene na nosive konstrukcije, stupove ili nosače, te druge 

građevine uz prometnicu na kojima su istaknuti natpisi ili reklamne poruke. 

Putokazni (usmjeravajući) panoi su samostojeći reklamni panoi s više segmenata, 

koriste se za samoreklamiranje, odnosno usmjeravanje na poslovni prostor koji se oglašava. 

Jarboli za zastave su nosači zastave koji se postavljaju na pročelje zgrada, na zemljište 

uz objekt ili javnu površinu, ovisno o prostornim mogućnostima. 

Reklamni stupovi (totemi i slično) su samostojeći reklamni panoi koji služe 

samoreklamiranju, u pravilu imaju integriranu rasvjetu unutar stupa. 

Pokretni reklamni panoi su lako prenosivi samostojeći panoi koji se koriste za 

isticanje asortimana proizvoda, vrsta usluge koje se nude i slično, a uklanjaju se nakon 

završetka radnog vremena ukoliko su postavljeni na javnu površinu. 

Oslikana reklamna poruka je svaka reklama izvedena pismoslikarskom tehnikom na 

pročelju zgrade, ogradama, tendama i na pješačkim prometnim površinama. 

Reklamni uređaji su naprave za prikazivanje izmjenjivih reklamnih poruka. Reklamne 

poruke mogu se izmjenjivati mehanički (trivision, scrolleri i slično) ili elektronski prikazanom 

slikom (display i slično). 

Transparenti su predmeti od tkanine, plastificiranog platna i sličnoga kvalitetnog 

materijala s ispisanom reklamnom porukom, odnosno informacijom. 

Reklamne zastave su reklamni predmeti na kojima su istaknuti natpisi ili reklamne 

poruke, a ističu se na za to postavljene jarbole. 

Reklamna platna su zaštitna platna s otisnutom ili oslikanom reklamnom porukom, a 

postavljaju se na građevinske skele za trajanja radova na sanaciji i rekonstrukciji građevine ili 

se razapinju na građevine u izgradnji dok traju radovi. 

 

Članak 3. 

Reklami panoi  

 

Na određenom vizurnom pravcu mogu se postavljati samo reklamni panoi istog tipa i 

formata, osim u blizini raskrižja gdje se mogu postaviti isključivo putokazni (usmjeravajući) 

panoi. Ako je reklamni pano osvijetljen, osvjetljenje mora biti stalnog i ujednačenog 
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intenziteta, usmjereno na način da ne zasljepljuje sudionike u prometu ili odvraća njihovu 

pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa. 

Na pojedinom vizurnom pravcu, a radi reklamiranja određene djelatnosti, dozvoljeno 

je postavljanje samo jednog reklamnog panoa. 

Reklamni panoi mogu biti maksimalne reklamne površine 3,0 m2 te mogu biti ukupne 

visine od kote zemljišta (stup+ploha) do 3,0 m i imati najviše dva nosiva stupa, bez kosnika. 

Iznimno, uz županijske prometnice maksimalna površina reklamnog panoa može biti 

6,0 m2 a uz državne prometnice 12,0 m2 . 

Reklamni panoi uz prometnicu, ukoliko to nije u suprotnosti sa zakonskim odredbama, 

mogu se postavljati:  

-  na javnim površinama,  na zemljištu u privatnom vlasništvu ili u vlasništvu Općine; 

- na udaljenosti od ruba nogostupa odnosno kolnika minimalno 1,0 m, a kod državnih i 

županijskih prometnica sukladno uvjetima koje propisuje nadležno državno tijelo; 

- na udaljenosti od raskrižja minimalno 30,0 m mjereno od početka radijusa za desno 

skretanje kod državnih i županijskih prometnica, odnosno 15,0 m kod drugih prometnica; 

- prije prometne trake za skretanje i ugibališta javnoga prijevoza minimalno 5,0 m; 

- na udaljenosti od najbližeg stabla najmanje 6,0 m, a od grmlja i živice najmanje 3,0 

m; 

Razmak između reklamnog panoa i prometnog znaka ili drugog reklamnog panoa mora 

iznositi minimalno 15,0 m. 

Temelj reklamnog panoa postavljenog na zelenoj površini mora imati nadsloj zemlje 

minimalno 20,0 cm. 

 

Članak 4. 

Putokazni (usmjeravajući) panoi  

 

Putokazne (usmjeravajuće) panoe na javnim površinama ili na zemljištu u privatnom 

vlasništvu moguće je postavljati isključivo kao standardizirane putokazne (usmjeravajuće) 

panoe. 

Dimenzija pojedinog segmenta je 25,0 cm x 120,0 cm. 

Jedan poslovni subjekt smije koristiti samo jedan od raspoloživih segmenata. 

Putokazni (usmjeravajući) reklamni panoi, ukoliko to nije u suprotnosti sa zakonskim 

odredbama, se mogu postavljati: 

- uz prometnice na javnu površinu, zemljište u privatnom vlasništvu ili u vlasništvu 

Općine; 

- na javnu površinu, osim na nogostupu, pješačkim otocima i unutar parkirališnog 

prostora; 

- postavljaju se, u pravilu, okomito na os prometnice; 

- na udaljenosti od ruba nogostupa odnosno kolnika minimalno 1,0 m, a kod državnih i 

županijskih prometnica sukladno uvjetima koje propisuje nadležno državno tijelo;  

- na udaljenosti od raskrižja minimalno 30,0 m mjereno od početka radijusa za desno 

skretanje kod državnih i županijskih prometnica, odnosno 15,0 m kod drugih prometnica; 

- prije prometne trake za skretanje i ugibališta javnoga prijevoza minimalno 5,0 m; 

 

Članak 5. 

Jarboli za zastave  

 

Na jarbolima se postavljaju državne zastave, županijske, općinske te prigodne zastave 

za određene manifestacije, kao i reklamne zastave. 

Jarboli s reklamnim zastavama mogu se postavljati ispred poslovnog prostora na 

zemljištu objekta u kojem se poslovni prostor nalazi. Iznimno, mogu se postavljati na javnu 
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površinu neposredno ispred objekta, tako da ne ugrožavaju sigurnost prometa i ne zaklanjaju 

postojeću prometnu i putokaznu signalizaciju. Jarboli s reklamnim zastavama za manifestacije 

značajne za Općinu, županiju i državu, iznimno se mogu postaviti na lokacijama, koje Općina 

odredi, a koje nisu neposredno uz poslovni prostor. 

 

Članak 6. 

Reklamni stupovi (totemi i slično) 

 

Njihova veličina može varirati ovisno o prostornim uvjetima lokacije na koju se 

postavljaju, dok maksimalna visina može iznositi do 6,0 m. 

Reklamni stupovi se postavljaju prema odredbama za postavljanje reklamnih panoa. 

 

Članak 7. 

Pokretni reklamni panoi  

 

Pokretni reklamni panoi se mogu postavljati na parcelu građevine u kojoj se nalazi 

poslovni prostor subjekta ili neposredno uz građevinu, odnosno pokretni trgovački, uslužni ili 

ugostiteljski objekt (npr. štand, kiosk, brod, brodica i sl.) na način da ne ometa promet pješaka 

i ostane minimalno 1,8 m slobodnog prostora za prolaz. 

Uz pojedini objekt iz prethodnog stavka dozvoljeno je postavljanje samo jednog 

pokretnog reklamnog panoa. 

Pokretni reklamni panoi ne smiju biti čvrsto povezani (fiksirani) za površinu na koju su 

postavljeni. 

Na određenom vizurnom pravcu mogu se postavljati samo pokretni reklamni panoi 

istog tipa i formata. 

Udaljenost između dva pokretna reklamna panoa mora iznositi najmanje 6,0 metara. 

Maksimalna dimenzija pokretnih reklamnih panoa iznosi 1,5 m u visinu, 1,1 m u 

dužinu, te 0,5 m u širinu, tj. maksimalna reklamna površina iznosi  1,65 m2. 

 

Članak 8. 

Oslikana reklamna poruka  

 

Pismoslikarske tehnike u smislu ovog pravilnika su: ručno oslikavanje, lijepljenje 

naljepnice, otiskivanje na površinu predmeta i drugo. 

Oslikane reklamne poruke istaknute na pročelju zgrade u svrhu reklamiranja, 

oglašavanja i pružanja informacija o pravnim subjektima u tim građevinama, postavljaju se 

prema odredbama za postavljanje reklamnih panoa, odnosno pokretnih reklamnih panoa. 

 

Članak 9. 

Reklamni uređaji  

 

 Za postavljanje reklamnih uređaja odgovarajuće se primjenjuju odredbe za postavljanje 

reklamnih panoa. 

Reklamni uređaji s elektronskim prikazom slike smiju se postavljati orijentirani samo 

na trgove i pješačke zone. 

Iznimno, reklamni uređaji sa stalnim tekstualnim prikazom točnog vremena i 

meteoroloških podataka smiju biti orijentirani na prometnice. 
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Članak 10. 

Transparenti 

 

Transparenti se postavljaju razapinjanjem iznad prometnica između dviju građevina, 

rasvjetnih stupova i drugoga, te na ograde, osim na prometnim objektima, a u svrhu oglašavanja 

kulturnih, sportskih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, županiju i državu. 

 

Članak 11. 

Na stupovima javne rasvjete nije dozvoljeno postavljanje reklama, osim u svrhu 

oglašavanja kulturnih, športskih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, županiju i 

državu. 

 

Članak 12. 

Unutar pješačkih zona te ostalih javnih prometnih površina na kojima nije dopušten 

promet motornim vozilima (trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, šetališta, uređene plaže, 

biciklističke i pješačke staze i sl.) nije dopušteno postavljanje reklamnih panoa, osim pokretnih 

reklamnih panoa. 

 

Članak 13. 

Reklame mogu biti osvijetljene, a osvjetljenje mora biti stalnog i ujednačenog 

intenziteta, usmjereno na način da ne zasljepljuje sudionike u prometu ili odvraća njihovu 

pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa, intenziteta osvjetljenja koja ne 

smije prelaziti maksimalnu dopuštenu granicu propisanu posebnim propisima. 

Nosač reklame, mora biti bijele, sive ili crne boje bez retrofleksije i bez dodatnog 

osvjetljenja. 

 

 Članak 14. 

Reklame se na određenu lokaciju mogu postaviti samo uz odobrenje Jedinstvenog 

upravnog odjela. 

Zahtjev za ishođenje odobrenja mora sadržavati točan naziv podnositelja zahtjeva, ime 

i prezime   odgovorne osobe, broj telefona/e-mail, OIB, točne podatke o lokaciji na kojoj se 

postavlja reklama te rok postavljanja reklame. 

Uz zahtjev za ishođenje odobrenja mora se priložiti: 

- pregledna karta s označenom lokacijom reklame i naznačenom katastarskom česticom 

(geoportal) ili   

  kopija katastarskog plana s označenom lokacijom reklame 

- nacrt reklame s likovnim rješenjem u boji, te točnim dimenzijama 

- zemljišnoknjižni izvadak (neslužbeni) za katastarsku česticu na koju se postavlja 

reklama 

- izvadak iz sudskog/obrtnog registra za podnositelja zahtjeva 

- ugovor s vlasnikom zemljišta ili vlasnikom građevine, ako se reklama ne postavlja na 

vlastitom zemljištu 

- suglasnost Konzervatorskog odjela ako se reklama postavlja u zaštićenom dijelu 

naselja. 

- suglasnost pravne osobe koja upravlja javnom cestom, odnosno koncesionara, ukoliko 

se reklama postavlja na zaštitnom pojasu uz javnu cestu, sukladno čl. 59. Zakona o cestama 

(NN br. 84/11, 18/13, 54/13, 148/13 i 92/14). 
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Članak 15. 

Vlasnik reklame je dužan istu održavati u urednom i ispravnom stanju i o svom trošku 

otkloniti sva eventualno nastala oštećenja i nedostatke. 

Nadležne službe Općine će ukloniti reklamu, ako vlasnik nema odgovarajuće 

odobrenje, ako iste ne održava, ako za iste ne plaća odgovarajuće naknade, ako je prestao 

obavljati djelatnost koju reklamira ili ako su postavljenje suprotno ovom pravilniku ili drugim 

prisilnim propisima. 

Na postupak, način i uvjete uklanjanja reklame primjenjuju se, na odgovarajući način, 

odredbe Odluke o komunalnom redu koje uređuju uklanjanje protupravno postavljenih 

predmeta, ukoliko se na iste ne primjenjuju odredbe Zakona o cestama ili drugog zakona.  

 

Članak 16. 

Vlasnici postojećih pokretnih reklamnih panoa, dužni su status istih uskladiti s ovim 

Pravilnikom u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika dok su vlasnici svih 

ostalih postojećih reklama, dužni status istih uskladiti s ovim Pravilnikom u roku od 6 mjeseci 

od stupanja na snagu ovog Pravilnika. 

 

Članak 17. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu istekom osmog dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Vrsar  Orsera“. 

 

 

 

Klasa: 011-01/18-01/8 

Ur broj: 2167/02-01-03/34-18-1 

Vrsar, 22.03.2018 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE VRSAR-ORSERA 

v.r. Ivan Gerometta 
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13. 
           Na osnovi stavka 4. 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, 147/14 i 36/15), te članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera 

("Službene novine Općine Vrsar" br. 02/13, 03/17 i 02/18), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera 

donosi        
 

 

 

      

  

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 

komunalnih potreba Općine Vrsar-Orsera za 2017. godinu   

     

  

          

OPĆE ODREDBE   

  

         

Članak 1. 

        Izvješće o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Vrsar-Orsera za 2017. godinu  

sastoji se od :  

      

  

I. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vrsar-Orsera za 

2017. godinu, 

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

Vrsar-Orsera za 2017. godinu, 

III. Izvješće o izvršenju Programa ostalih kapitalnih ulaganja u Općini Vrsar-Orsera za 2017. godinu.  

      

  

 
      

  

Članak 2. 

       I. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA  ODRŽAVANJA KOMUNALNE  

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA U  2017. GODINI  

      

  

Ovim se Izvješćem o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine 

Vrsar-Orsera u 2017.-toj godini utvrđuju opsezi i opisi poslova kod:  

      

  

1. čistoće javnih površina i ostalo čišćenje  

  

2. održavanje javnih površina  

  

3. održavanje zelenih površina  

  

4. održavanje nerazvrstanih cesta   

  

5. održavanje javnih plaža i otoka  

  

6. održavanje javne rasvjete  

  

7. održavanje groblja  

  

8. održavanje objekata u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera  

(sportski objekti i drugo)  

  

9. ostale komunalne potrebe  

  

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

      

  

 
Održavanje komunalne infrastrukture u 2017. god. obuhvaća:  

      

  

1. čistoće javnih površina i ostalo čišćenje  

      

  

- pražnjenje kontejnera i uništavanje otpada 275.970,82 kn 

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

kartona, ostataka svijeća, olupina automobila i sl.) 

112.776,25 kn 

- ostalo - čuvanje deponije krupnog otpada 58.121,49 kn 
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- čišćenje sanitarnih čvorova na autobusnoj stanici i području "Saline" za 

vrijeme turističke sezone 

27.742,50 kn 

- svakodnevno ručno pometanje ulica i trgova s pražnjenjem koševa 308.205,03 kn 

- povremeno čišćenje javnih površina od nepropisno odloženih stvari 50.127,19 
 

- mehaničko pometanje ulica i trgova 139.781,25 kn 

- redovno čišćenje slivnika oborinske odvodnje na području općine Vrsar  

(minimalno dva  puta godišnje) 

14.896,43 kn 

         

     Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 995.000,00 kn, realizirana u iznosu od 987.620,96 

kuna, a financirala su se iz sredstava komunalne naknade  

      

  

2. održavanje javnih površina          

- utrošak el. Energije za javne površine  72.537,54 kn 

- nabava novogodišnjih ukrasa manjih vrijednosti 44.113,25 kn 

- uređenje postolja kontejnera za komunalni i selektirani otpad 0,00 kn 

- održavanje autobusnih čekaonica i slično 0,00 kn 

- održavanje ograda nogometnog i ostalih igrališta na području općine Vrsar 12.231,25 kn 

- ostalo održavanje javnih površina 13.749,22 kn 

- uređenje dječjih parkova na području općine Vrsar-Orsera (na  području 

sela) - građevinski i ostali radovi na uređenju partera i ugradnji igrala 

12.282,75 kn 

- održavanje sanitarnih čvorova na autobusnoj stanici i području "Saline".  3.960,01 kn 

- bojanje, popravak (zamjena dijelova) postojećih klupa, spomenika, 

metalnih ograda i sl.  

63.233,45 kn 

- popravak i redovno servisiranje rampi i podiznih stupića 607,50 kn 

- sredstva za popravak šteta nastalih iz nepredvidivih situacija (vremenske 

nepogode i sl.) i ostali nepredvidivi troškovi 

7.081,25 kn 

- utrošak vode za javne površine 41.521,47 kn 

- usluga montaže, demontaže i popravka novogodišnjih ukrasa na području 

općine Vrsar-Orsera i osvjetljavanje pročelja zgrada 

110.875,00 kn 

- nabava kamera za video nadzor 6.396,46 kn  
      

  

     Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 494.500,00 kn, realizirana u iznosu od 388.589,15 

kuna, a financirana su dijelom iz sredstava komunalne naknade, dijelom iz boravišne pristojbe i prihoda 

ostvarenih od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta Općine Vrsar-Orsera.  

      

  

3. održavanje zelenih površina  

  

         

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

Vrsar-Orsera tijekom cijele godine  po  prihvaćenom rasporedu učestalosti 

košnje  

747.198,00 kn 

- redovno održavanje cvjetnih gredica, parkova i trajnica u Vrsaru i selima 

na području općine Vrsar-Orsera 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.) 73.861,76 kn 

- troškovi vode za redovno zalijevanje nasada 38.004,78 kn  

      

  

    Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 1.560.000,00 kn, realizirana u iznosu od 1.555.833,30 

kuna, a financirana su dijelom iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe i dijelom iz prihoda 

po posebnim ugovorima. 
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4. održavanje nerazvrstanih cesta    

  

     

  

  

- zimska služba 0,00 kn 

- uređenje ulica u Vrsaru - popravak asfalta i sl. 129.810,81 kn 

- čišćenje nanosa šljunka i blata s kolnika i nogostupa 13.597,03 kn 

- čišćenje nogostupa i kolnika od trave i sl. (čupanjem, herbicidima i sl.) 2.970,03 kn 

- uređenje šumskih i ostalih putova na području općine Vrsar-Orsera 31.812,19 kn 

- uređenje (sanacija) lokalnih cesta na području naselja Vrsar i stancija 1.994,06 kn 

- uređenje (sanacija) lokalnih cesta na području sela općine Vrsar-Orsera 42.802,94 kn 

- popravak ulica Vrsara popločenih škrilom  0,00 kn 

- popravak ulica starogradske jezgre u Vrsaru 5.150,00 kn 

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

području općine Vrsar-Orsera 

14.806,25 kn 

- horizontalna saobraćajna signalizacija u Vrsaru 62.857,32 kn 

- vertikalna saobraćajna signalizacija u na području općine Vrsar-Orsera 0,00 kn 

- popravak ploča dobrodošlice u općinu Vrsar-Orsera  0,00 kn 

- uređenje sustava oborinske odvodnje (zamjena rešetki, taložnica i sl.) 0,00 kn 

- prometna jedinica mladeži 8.076,92 kn 

- usluga kontrole prolaska vozila (ramperi) 69.296,63 kn  
      

  

     Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 457.400,00 kn, realizirana u iznosu od 383.174,18 

kuna, a financirana su iz sredstava komunalne naknade i sredstava ostvarenih od zakupa zemljišta u 

vlasništvu Općine Vrsar-Orsera.  

      

  

5. održavanje javnih plaža i otoka   

  

         

         

- utrošak struje 4.644,71 kn 

- pijesak, oblutci, boje, lakovi i sl. materijal za održavanje terena za 

odbojku na pijesku i ostaloga na gradskoj plaži u Vrsaru. 

16.315,56 kn 

- nabava ograde za plažu (psihološka barijera) - 500 m 16.125,00 kn 

- Usluge prijevoza kod dovoza pijeska, oblutaka i slično 1.875,00 kn 

- zemljani i ostali građ. radovi na uređenju zone "Montraker"  269.216,32 kn 

- popravak-uređenje sanitarnih čvorova, tuševa i ostalog na gradskoj plaži  23.781,25 kn 

- održavanje sanitarnih čvorova, tuševa, odbojkaškog igrališta, ostalih 

instalacija, montaža i demontaža igračaka, koševa, klupa i sl. 

20.604,38 kn 

- piljenje suhih grana, dovoz zemlje, pošumljavanje, podizanje krošnji 

postojećih stabala i sl.  

37.950,20 kn 

- održavanje otoka u okolici Vrsara (svakodnevno čišćenje u sezoni, izrada 

protupožarnih prolaza i sl.)  

16.792,88 kn 

- utrošak vode  14.781,41 kn 

- redovna košnja jednom mjesečno 71.820,00 kn 

- ručno čišćenje plaže, wc-a i pražnjenje koševa tijekom turističke sezone  104.681,25 kn 

- nabava i ugradnja dva podizna stupića za regulaciju prolaza vozila kroz 

zonu "Montraker" 

87.049,38 kn 

- nabava sanitarnih kontejnera za gradsku plažu 225.784,40 kn  

      

  

    Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 923.100,00 kn, realizirana su u iznosu od 911.421,74 

kune, a financirana su 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 JR Općine Vrsar-Orsera  271.340,23 kn 
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- obilazak javne rasvjete na području Vrsara, sela i svih štancija na području 

općine Vrsar-Orsera sa zamjenom pregorjelih žarulja i ostalih oštećenih 

dijelova rasvjetnih tijela 

159.972,50 kn 

- vađenje mjernih mjesta JR iz trafostanica 49.975,00 kn  

      

  

    Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 490.000,00 kn,  realizirana su u iznosu od 481.287,73 

kuna, a financirana su iz sredstava komunalne naknade.  

      

  

7. održavanje objekata u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera  

(sportski objekti i drugo) 

 

 

      

  

- materijal i dijelovi za investicijsko održavanje općinske zgrade 0,00 kn 

- el. energija - stara škola, sport. dvorana, svlačionice, groblje Gradina i 

ostalo neposlovno 

24.795,74 kn 

- materijal za ostalo održavanje (boja, kistovi, brusni papir i sl.) 38,96 kn 

- usluge ostalog tekućeg i investicijskog održavanja 1.453,13 kn 

- opskrba vodom - stara škola, sport. dvorana, svlačionice, groblje Gradina 

i ostalo neposlovno 

2.664,77 kn 

- održavanje sportskih objekata i terena 98.658,00 kn 

- komunalne usluge - općinski objekti 0,00 kn          

    Sredstva za izvršenje planirana su u iznosu od 140.500,00 kn,  realizirana su u iznosu od 127.610,60 

kuna, a financirana su iz komunalne naknade, namjenskih sredstava poreza na dohodak, te ostalih 

poreznih i drugih nenamjenskih prihoda proračunu Općine Vrsar-Orsera.  

      

  

8. ostale komunalne potrebe   

  

 

      

  

- ostale usluge - komunalne potrebe 0,00 kn 

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.648,76 kn          

     Sredstva za ostale komunalne potrebe na području Općine Vrsar-Orsera planirana se u iznosu od 

10.000,00 kn,  realizirana su u iznosu od 2.648,76 kuna, a financirana su iz sredstava komunalne 

naknade.  

      

  

     Sveukupna sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Vrsar-

Orsera za 2016. godinu planirana se u iznosu od 5.070.500,00 kn, realizirana su u iznosu od 

4.838.186,42 kuna, a financirana su iz sredstava komunalne naknade, boravišne pristojbe, zakupa 

zemljišta u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera, 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, a utrošila su se na sljedeći način.  

      

  

1. čistoće javnih površina i ostalo čišćenje 987.620,96 kn 

2. održavanje javnih površina 388.589,15 kn 

3. održavanje zelenih površina 1.555.833,30 kn 

4. održavanje nerazvrstanih cesta  383.174,18 kn 

5. održavanje javnih plaža i otoka 911.421,74 kn 

6. održavanje javne rasvjete 481.287,73 kn 

7. održavanje objekata u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera  

(sportski objekti i drugo) 

127.610,60 kn 

8. ostale komunalne potrebe 2.648,76 kn 
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Članak 3. 

        II.  IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA  IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA U  2017. 

GODINI  

      

  

Ovim se Izvješćem o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Vrsar u 2016.-toj godini utvrđuju opsezi i opisi poslova kod njegovog izvršenja za:  

      

  

1. gradnju objekata i uređaja prometne infrastrukture, 

2. javnu rasvjetu, 

3. uređenje zone "Montraker", 

4. uređenje starogradske jezgre Vrsara-Orsera, 

5. rekonstrukciju rive u Vrsaru-Orsera, 

6. izgradnju sportskog centra u Vrsaru-Orsera, 

7. izgradnju garažne zgrade u Vrsaru-Orsera, 

8. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i 

9. zbrinjavanje otpada  

      

  

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

      

  

1. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA PROMETNE INFRASTRUKTURE  

      

  

 

Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije državne ceste D75 i dodatne geodetske 

usluge vezane uz projektnu dokumentaciju  
Projektna dokumentacija se izradila sukladno uputama "Hrvatskih cesta" 

 

 
Realizirana vrijednost projektne dokumentacije je 125.000,00 kn  
Dokumentacija se izradila tijekom 2017. godine.  

  

 
Potrebna sredstava za izradu navedene projektne dokumentacije prometnice osigurala su se od 

prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Vrsar.  

      

  

 
Izgradnja prometnice na spoju "Marina Vrsar-Orsera"- garažna zgrada "Montraker"   
Projektiranje prometnice planiralo se izraditi sukladno UPU "Vrsar". 

 

 
Realizirana vrijednost u 2017.-toj godini je 0,00 kn           

Izgradnja prometnice u Vrsaru - spoj Brionska - Jadranska ul.  
Prometnica se izgradila sukladno građevinskoj dozvoli. 

 

 
Realizirana vrijednost prometnice u 2017.-toj je 471.263,55 kn  
Rok za završetak izgradnje je 2017. godina.  

  

 
Potrebna sredstava za izgradnju navedene prometnice osigurala su se iz komunalnog doprinosa.  

      

  

 
Izgradnja kružnog toka i prometnice Monte pozzo (izrada projektne dokumentacije-glavni 

projekt i parcelacijski elaborat)  
Prometnica - kružni tok će se izgraditi sukladno UPU "Vrsar" 

 u suradnji sa ŽUC-te 

 

 
Realizirana vrijednost projektne dokumentacije je 72.125,00 kn  

Dokumentacija se izradila tijekom 2017. godine.  

  

 
Potrebna sredstava za izradu projektne dokumentacije  prometnice osigurala su se iz komunalnog 

doprinosa.  
      

  
 

Izgradnja prometnice na području sportskog centra "Saline"  
Izgradnja prometnice izraditi će se sukladno projektnoj dokumentaciji 
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Realizirana vrijednost izrade glavnog projekta, dodatnih geodetskih 

usluga i izgradnje s nadzorom za 2017.-tu je: 

75.625,00 kn 

 
Rok za izradu projekta je 2018. godina.   

  

 
Potrebna sredstava za projektiranje  navedene prometnice osigurala su se  iz prihoda od 

komunalnog doprinosa.  
      

  
 

Izgradnja sustava oborinske odvodnje dijela naselja Trsine u Vrsaru  na spoju 

Brionska - Jadranska i D75 (izrada projektne dokumentacije i izgradnja I faze) 

 

 
Izgradnja oborinske odvodnje dijela naselja Trsine u Vrsaru izgraditi će se sukladno 

projektnoj dokumentaciji izrađenoj za spoj Jadranske ulice s priključkom na D75 

 

 
Realizirana vrijednost izrade projektne dokumentacije oborinske 

kanalizacije je 

0,00 kn 

 

      

  

2. JAVNA RASVJETA    

  

         

 Nadopuna - proširenje JR u Vrsaru - spoj Malin - ŽC5071 (uz vrtić) 

 

Nadopunila se javna rasvjeta ugradnjom novih rasvjetnih tijela uz cestu od dječjeg vrtića 

prema polivalentnom igralištu 

 

 Realizirana vrijednost proširenja javne rasvjete je: 201.479,00 kn 

 Rok za proširenje javne rasvjete uz vrtić je 2017. godina. 
 

 

Potrebna sredstava za izgradnju  navedene javne rasvjete osigurala su se dijelom iz prihoda od 

komunalnog doprinosa i dijelom iz prihoda od prodaje zemljišta i zgrada. 

       

  

3. UREĐENJE ZONE "MONTRAKER"(GRADSKE PLAŽE)  
      

  
 

Infrastrukturna ulaganja u zoni Montraker (gradsku plažu) 

 

 
Infrastrukturno uređenje zone "Montraker" planiralo se sukladno 

Programskom rješenju  

  

 
Infrastrukturna ulaganja u zonu "Montraker" 2017.-te su se odnosila na: 

  

 
rekonstrukciju objekta na k.č. 302 k.o. Vrsar - izradu idejnog i glavnog 

projekta  

15.625,00 
 

 
Potrebna sredstva osigurala su se iz koncesija i koncesijskih odobrenja za korištenje 

pomorskog dobra. 

 

 

      

  

4. UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE  

      

  

 
Uređenje starogradske jezgre -  glavni projekt uređenja (nadopuna geodezije) 

 

 
Rješenje uređenja partera starogradske jezgre temelji se na principu održivosti tradicije. 

 

 
Realizirana vrijednost izrade projekta u 2017. godini je: 4.125,00 kn  
Izrađeno je tijekom 2017. -te godine.   

  

 
Potrebna sredstava za projektiranje  navedene odvodnje osigurala su se  iz prihoda od komunalnog 

doprinosa.  

      

  

5. IZGRADNJE SPORTSKOG CENTRA "SALINE" U VRSARU  

      

  

 

Izgradnja sportskog centra "Saline" 

 

 
Tijekom 2017.-te godine izradio se glavni projekt i geomehanička 

ispitivanja. 

  

 
Realizirana sredstva tijekom 2017.-te godine su: 295.500,00 kn  
Rok za izradu navedenoga je 2017. godina 

  

 
Potrebna sredstva osigurala su se iz ostalih općinskih prihoda 
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6. IZGRADNJA GARAŽNE ZGRADE U VRSARU  

      

  

 

Infrastrukturna ulaganja u garažnu zgradu - izrada programske studije 

 

 
Izrada idejnog i glavnog projekta projekta bazirati će se na programskoj 

studiji, a u skladu sa UPU Naselja Vrsar 

  

 
Realizirana sredstva za 2017.-tu su: 87.375,00 kn  
Rok za izradu programske studije je 2017. godina  

  

 
Potrebna sredstva osigurala su se iz ostalih općinskih prihoda 

 

 

      

  

7. ZBRINJAVANJE OTPADA  
      

  
 

Sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta i sortirnice otpada. 

 

 
Izgradnja reciklažnog dvorišta i sortirnice otpada povjerena je Uslugi Poreč d.o.o.  
Realizirano sufinanciranje od strane Općine Vrsar za 2017. godinu je  426.309,14 kn  
Rok za izvođenje radova je 2017. godina 

  

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

ostvarenog po posebnim ugovorima). 

 

 

      

  

 
Sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada "Kaštjun". 

 

 
Izgradnja županijskog odlagališta, povjerena je županiji  
Realizirano sufinanciranje od strane Općine Vrsar-Orsera za 2017. 

godinu je  

68.911,21 kn 

 
Rok za izvođenje radova je 2017. godina 

  

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

ostvarenog po posebnim ugovorima). 

 

 

      

  

 

Izgradnja reciklažnog dvorišta. - izrada projektne dokumentacije 

 

 
Tijekom 2017.-te godine izradio se idejni projekt i geodetska podloga.  
Realizirana vrijednost izrade projektne dokumentacije  za 2017. godinu je  12.500,00 kn  
Rok za izradu navedene dokumentacije je 2017. godina 

  

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

ostvarenog po posebnim ugovorima). 

 

 

      

  

 

Sufinanciranje izrade Plana gospodarenja otpadom 2016. - 2022. 

 

 
Izrada Plana gospodarenja otpadom za područje naše općine povjerena je 

Usluzi Poreč d.o.o.  
Realizirano sufinanciranje od strane Općine Vrsar za 2017. godinu je  2.966,08 kn  
Rok za izradu kompletnog plana je 2017. godina 

  

 
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. 

 

 
Sredstva Usluzi Poreč za obnovu voznog parka u 2017. god su iznosila 221.820,90 kn  
Rok za uplatu sredstava Usluzi Poreč je 2017. godina 

  

 
Sredstva su se Usluzi Poreč uplatila namjenski iz naknade za odvoz smeća na području Općine 

Vrsar (iz prihoda ostvarenog po posebnim ugovorima).          

    Sredstva za izvršenje Izmjena i dopuna programa izgradnje objekata i uređaja komunalne  

infrastrukture u Općini Vrsar-Orsera za 2017. godinu planirana su u iznosu od 2.089.400,00 kn, 

realizirana su u iznosu od 2.080.624,88 kuna i 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 za: 
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1. gradnju objekata i uređaja prometne infrastrukture, 744.013,55 kn 

2. javnu rasvjetu, 201.479,00 kn 

3. uređenje zone "Montraker", 15.625,00 kn 

4. uređenje starogradske jezgre Vrsara-Orsera, 4.125,00 kn 

5. izgradnju sportskog centra u Vrsaru-Orsera, 295.500,00 kn 

6. izgradnju garažne zgrade u Vrsaru-Orsera, 87.375,00 kn 

7. zbrinjavanje otpada 732.507,33 kn  

      

  

Članak 4. 

III. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU OSTALIH KOMUNALNIH PROGRAMA 

       

  

1. OSTVARENJE PROGRAMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  

      

  

- tekuća pomoć gradskom proračunu Grada Poreča kao većinskom osnivaču 

Javne vatrogasne postrojbe 

687.351,62 kn 

- donacija za Područnu vatrogasnu zajednicu 200.000,00 kn 

- tekuća pomoć vatrogasnoj zajednici Istarske Županije 13.311,35 kn  

      

  

2. 

OSTVARENJE PROGRAMA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE 

VRSAR-ORSERA 

       

  

- utrošak el. energije za ostala mjerna mjesta 7.605,87 kn 

- ostalo tekuće i investicijsko održavanje 5.561,87 kn 

- ostale komunalne usluge - voda 1.221,44 kn 

- usluga čišćenja zgrade Općine Vrsar-Orsera i ostalo čišćenje, pranje 17.723,13 kn 

- utrošak el. energije za ostala mjerna mjesta - poslovni p. 20.172,74 kn 

- Usluge ostalog tekućeg i investicijskog održavanja stambenih objekata u 

vlasništvu Općine Vrsar-Orsera 

81.843,75 kn 

 

      

  

 
Geodetsko snimanje nerazvrstanih cesta Vrsara, te sela Kloštar,  

Flengi, Marasi i Begi 

 

 
Radi knjiženje općine na nerazvrstane ceste moralo se prethodno izvršiti  

geodetsko snimanje istih 

 

 
Realizirana vrijednost snimanja je: 93.230,00 kn  
Rok za snimanje je 2017. godina.   

  

 
Potrebna sredstava za geodetska snimanja osigurala su se  iz prihoda od komunalnog 

doprinosa. 

 

 

      

  

 
Kupnja zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture i ostaloga 

 

 
Realizirana vrijednost zemljišta kojeg Općina Vrsar namjerava kupiti je: 1.279.138,82 kn  
Rok za kupnju navedenog zemljišta bio je 2017. godina 

 

 
Potrebna sredstava za kupnju zemljišta osigurala su se  dijelom u iznosu od 80.000,00 kuna 

iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, a ostatak iz prihoda od 

komunalnog doprinosa. 

 

          

Izgradnja "stare škole" u Gradini - uređenje prizemlja i kata (1/2 zgrade) 

 

 
Realizirana vrijednost navedenoga projekta izgradnje iznosi: 0,00 kn  

      

  

 
Adaptacija i opremanje javnog sanitarnog čvora unutar starogradske jezgre u Vrsaru-

Orsera - Trg Degrassi 1 (k.č. 722/1 k.o. Vrsar) 

 

 
Realizirana sredstva za navedenu investiciju su: 110.250,66 kn  
Rok za izradu projekata i izgradnju bio je 2017. godina 

  

 
Potrebna sredstva osigurala su se iz ostalih općinskih prihoda 
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Rekonstrukcija zgrade na adresi Dalmatinska 64a (k.č. 1081/3 k.o. Vrsar) - izgradnja 

ambulante 

 

 
Realizirana sredstva u 2017.-toj godini su: 354.470,00 kn  
Rok za dovršetak rekonstrukcije bio je 2017. godina 

  

 
Potrebna sredstva osigurala su se iz prihoda od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine 

Vrsar-Orsera i ostalih prihoda proračunu Općine Vrsar-Orsera. 

 

       

  

    Sredstva za izvršenje Ostalih komunalnih programa na području Općine Vrsar-Orsera planirana su u 

iznosu od 3.294.500,00 kn, realizirana u iznosu od 2.871.881,25, a financirala su se iz prihoda od 

prodaje zemljišta, raznih fondova, prijenosa sredstava iz TZO Vrsara,  namjenskih sredstava poreza na 

dohodak, te ostalih poreznih i drugih nenamjenskih prihoda proračunu Općine Vrsar i utrošena su na 

sljedeći način:  

      

  

1. Program zaštite i spašavanja 900.662,97 kn 

2. Program upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera 1.971.218,28 kn  

      

  

Članak 5. 

    Sredstva za izvršenje Programa komunalnih potreba Općine Vrsar-Orsera za 2017 godinu planirana 

su u iznosu od 10.454.400,00 kn, realizirana su u iznosu od 9.790.692,55 kuna, a 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-Orsera, 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. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

Općini Vrsar-Orsera za 2017. godinu, 

4.838.186,42 kn 

II. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Vrsar-Orsera za 2017. godinu, 

2.080.624,88 kn 

III. Izvješće o izvršenju Programa ostalih kapitalnih ulaganja u Općini Vrsar-

Orsera za 2017. godinu. 

2.871.881,25 kn 
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