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I. Općinsko vijeće 
 

23. 
 Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar-Orsera ("Službene novine Općine Vrsar-
Orsera", broj 2/13, 3/17 i 2/18), članka 60. stavka 3. i članka 62. stavak 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18), te članka 2. Odluke o 
komunalnim djelatnostima na području Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-
Orsera“ broj 2/19), Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 08.05.2019. godine, 
razmatralo je  zaključak Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera, te je donijelo slijedeću  
 
 
 

ODLUKU 
O PROGLAŠENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

JAVNIM DOBROM U OPĆOJ UPORABI U VLASNIŠTVU  
OPĆINE VRSAR-ORSERA 

 
 

Članak 1.  
 Proglašava se komunalnom infrastrukturom katastarska čestica oznake k.č. 489, 
površine 414 m2, katastarska općina Vrsar, zemljišnoknjižni uložak 1488, koja u naravi 
predstavlja javno parkiralište.  
 

Članak 2.  
 Nalaže se Općinskom sudu u Pazinu, Stalna služba u Poreču-Parenzo, da izvrši 
uknjižbu prava vlasništva na nekretnini k.č. 489, površine 414 m2, k.o. Vrsar, z. k. ul. 1488, 
na način da se izvrši upis statusa „javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Vrsar-
Orsera“. 
 

Članak 3.  
 Komunalna infrastruktura iz Točke I. ove Odluke, stječe status javnog dobra u općoj 
uporabi u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera danom stupanja na snagu ove Odluke.  
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Općine Vrsar-Orsera“. 
     
 
      
KLASA:944-01/19-01/14 
URBROJ: 2167/02-01/18-19-2 
Vrsar-Orsera, 08.05.2019.                 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRSAR-ORSERA 

PREDSJEDNIK 
Franko Matukina, v.r. 
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24. 
 Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar - Orsera ("Službene novine Općine Vrsar-
Orsera", broj 02/2013, 03/2017 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Vrsar-Orsera na sjednici 
održanoj 08.05.2019. godine, donosi 

 
 

ODLUKU O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA  
NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR – ORSERA UNUTAR MJERE 2.1.1. ULAGANJA 

U PROJEKTIRANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH 
USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO 

VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU LRS 
LAG-A „SREDIŠNJA ISTRA“ 

 
 

Članak 1. 
 Donosi se Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju pješačke staze  
sukladno Idejnom projektu izgradnje Pješačke staze na k.č. 1097 i k.č. 1098/1 k.o. Vrsar, broj 
projekta 20/2019, izrađenog od strane Istra Inženjering d.o.o. Poreč. P. Kandlera 6, a sve unutar 
mjere 2.1.1. Ulaganja u projektiranje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu LRS LAG-a „Središnja Istra“. 
  

Članak 2. 
 Sastavni dio ove Odluke je Prilog III ispunjen na propisanom obrascu u sklopu natječaja 
za provedbu mjere 2.1.1. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u "Službenim novinama Općine 
Vrsar-Orsera". 
 
 
 
KLASA: 000-04/19-01/9 
URBROJ: 2167/02-01/18-19-7 
Vrsar-Orsera, 08.05.2019. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRSAR-ORSERA 

PREDSJEDNIK 
Franko Matukina, v.r. 



BROJ: 6/2019              "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR - ORSERA"       127 
 

 

 
Prilog III. 

 
 
UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE 

SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA 
(KLASA: _________________ URBROJ: _________________ ) 

UNUTAR MJERE 2.1.1 ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE 
ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO 

STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE 
AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU LRS LAG-a 

„Središnja Istra“ 
 

OPIS PROJEKTA 
 

1. NAZIV PROJEKTA 

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog 

odgovarajućeg dokumenta) 

 
PJEŠAČKA STAZA NA K.Č. 1097 I K.Č. 1098/1, K.O. VRSAR 
 
2. NOSITELJ PROJEKTA 
2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA 
Općina Vrsar-Orsera 
2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA 
Jedinica lokalne samouprave 
2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA 
Trg Degrassi 1, Vrsar-Orsera 
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE 
Ivan Gerometta, Općinski načelnik 
 
2.5. KONTAKT 
tel. 052441539_fax. 052441842,  e-mail:ivan.gerometta@vrsar.hr, opcina-vrsar@vrsar.hr 
3. OPIS PROJEKTA 
3.1. MJERA ZA KOJU SE PROJEKT PRIJAVLJUJE 

MJERA 2.1.1 ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE 
LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI 
SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU 
INFRASTRUKTURU 
3.2. MJESTO PROVEDBE 
3.2.1. ŽUPANIJA 
Istarska županija 
3.2.2. GRAD/OPĆINA 
Vrsar-Orsera 
3.2.3. NASELJE/NASELJA 
Vrsar-Orsera 
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___________________________________________________________________________
___ 
 
3.3. CILJEVI PROJEKTA 

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova) 

 
Cilj 1. Unapređenje i poboljšanje komunalne infrastrukture, 
Cilj 2. Poboljšanje sigurnosti stanovništva putem korištenja pješačke komunikacije, 
Cilj 3. Povećanje sigurnosti posebno djece i mladih  uređenjem pješačke staze kojom se iz  
naselja Vrsar pristupa polivalentnom igralištu, 
Cilj 4. Povezivanjem naselja polivalentnog igrališta pješačkom komunikacijom potiče se 
zdrava navika pješačenja i smanjuje potreba korištenja motornih vozila  
Cilj 5.  Osiguranje novih komunikacija koje mogu koristiti invalidi i osobe s poteškoćama 
u kretanju 

 

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA 

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori 
(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih 

rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova) 

 
Očekivani rezultat je jedna izgrađena pješačka staza u duljini od 185 m i širine 2 m. 
Ukupna uređena  površina pješačke staze odnosno asfaltirana i rubnjacima obrubljena 
površina iznosi 407 m2. Uz pješačku stazu uredit će se bankine koje će se održavati kao 
zelene površine-travnjaci. 
Očekujemo da će se realizacijom pješačke staze koja je predmetom ove prijave, potaknuti 
mlade ljude, lokalno stanovništvo i posjetitelje da što jednostavnije koriste rekreacijske 
površine u naselju, te da općenito što više kreću naseljem bez korištenja motornih vozila, 
pružajući im pritom sigurnu komunikaciju.    

 

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta 
 
Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?                 DA / NE  

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt) 
 
Ako je odgovor ''DA'': 

a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta 
 
______________________/_____________________________________________________
__ 
___________________________________________________________________________
___ 
 
b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta 

(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano 

razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta) 
 



BROJ: 6/2019              "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR - ORSERA"       129 
 

 

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta 

R.br. Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) 
Planirani 

broj radnih 
mjesta 

Planirana godina ili 
planirano razdoblje 

stvaranja novog 
radnog mjesta nakon 
realizacije projekta 

 / / / 

    

    

 
 
Napomena: 

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 2. i 

praćenje indikatora vezanih za provedbu LEADER mjere.  

Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja prijave 

projekta dokazuje na temelju podataka iz ove tablice. 

Na zahtjev LAG-a „Središnja Istra“/Agencije za plaćanja nositelj projekta je dužan dostaviti 

i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica 

provedbe ulaganja. 
 
 
 
 
3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA 

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz 

Mjere 2.1.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 

ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu“  

 
Planirano trajanje provedbe projekta je 6 (šest) mjeseci od dana sklapanja ugovora o 
javnoj potpori. 
 
3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI 

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a 

najviše 800 znakova) 

 
U svrhu provedbe projekta provest će se postupak jednostavne nabave za izgradnju 
Pješačke staze sukladno Idejnom projektu i troškovniku, pozivom na adrese najmanje tri 
gospodarska subjekta, budući da je procijenjena vrijednost radova 239.500,00 kn.  
Ujedno, angažirat će se ovlašteni nadzorni inženjer za kontrolu izvođenja radova. 
U tijeku provedbe projekta izvršit će se pripremni, zemljani, betonski, asfalterski i 
elektroinstalacijski radovi.  
 
3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI 
(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije 

projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni 
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projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska 

dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti 

javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. 

 Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti 

općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su 

lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio 

glavnog projekta) 

 
Izrađen je Idejni projekt za izgradnju Pješačke staze na k.č. 1097 i k.č.1098/1 k.o. Vrsar, 
broj projekta 20/2019, od strane Istra Inženjering d.o.o. Poreč. Sastavni dio tog projekta 
je Idejni projekt elektroinstalacija izrađen od strane „D & I.P.“ d.o.o. Poreč. 
Zatraženo je Mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja 
zahvata na okoliš, te utjecaja na ekološku mrežu od nadležnog Odjela za održivi razvoj 
Istarske županije.  
 
 
3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni 

troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s 

tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''; ne smije biti veća od 100.000 

eura u kunskoj protuvrijednosti) 

 
Ugovorena vrijednost izrade Idejnog projekta je 11.200,00 kn odnosno 14.000,00 kn 
uključujući PDV. 
Procijenjena vrijednost izgradnje Pješačke staze je 239.500,00 odnosno 299.375,00 kn 
uključujući PDV.  
Procijenjena vrijednost usluga nadzora je 5.000,00 kn odnosno 6.250,00 kn uključujući 
PDV. 
Stoga, ukupna vrijednost projekta je 255.700,00 kn odnosno 319.625,00 kn uključujući 
PDV. 
 
3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA 

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne 

vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja prijave projekta. Sukladno 

članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 

2020. (NN 48/18) aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti 

prije podnošenja prijave projekta. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je 

vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak 

(izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici 

''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''. U slučaju da aktivnosti građenja nisu 

započete do podnošenja prijave projekta navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele''.) 

 
Aktivnosti građenja nisu započele. 
 
4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA 
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI 
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(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu 

nositelja projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim 

skupinama iz točke 11. ovog Priloga) 

 
Cjelokupno stanovništvo s prebivalištem i boravištem na području Općine,  posebno 
djeca i mladi, te posjetitelji Vrsara i turisti. 
 
4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA 

(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u 

kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje 

korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova) 

 
 
Izgradnjom pješačke staze unaprijedit će se stanje komunalne infrastrukture na 
području Općine i omogućiti pješačka komunikacija iz dijela naselja Vrsar do 
polivalentnog igrališta, te u većem dijelu povezivanje različitih dijelova naselja Vrsar 
(stari grad – Brostolade) pješačkom komunikacijom. 
Značajno će se doprinijeti povećanju i poboljšanju sigurnosti u prometu svih korisnika 
odnosno ciljnih skupina, a pogotovo djece i mladih. 
Na koncu, potaknut će se korisnike na pješačenje i smanjenje upotrebe motornih vozila.    
 
5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S 
PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST 
UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO 
STANOVNIŠTVO 
5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM 

(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta 

udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje 

cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi 

isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koja se bavi 

humanitarnim i društvenim djelatnostima) 

 
Nije primjenjivo. 
 
5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO 
STANOVNIŠTVO 

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od 

posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je 

nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim 

djelatnostima) 

 
Nije primjenjivo. 
 
6. FINANCIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA  
PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE 



BROJ: 6/2019              "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR - ORSERA"       132 
 

 

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune 

realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za 

provedbu projekta) 

 
Financiranje projekta planira se realizirati u dvije proračunske godine, i to 2019. i 2020. 
godine. 
Pored očekivane javne potpore u iznosu od 148.000,00 kn, preostali iznos  vrijednosti 
projekta od 171.625,00 kn osigurat će se iz vlastitih sredstava Proračuna Općine Vrsar-
Orsera u 2019. i 2020. godini. 
Dinamika financiranja pratit će provedbu projekta odnosno izgradnju pješačke staze, a 
plaćanja će se vršiti mjesečno temeljem ispostavljenih i ovjerenih privremenih 
mjesečnih situacija i okončane situacije.    
 
7. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA 

(navesti dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete 

za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih 

u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su 

zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta ili pravnu osobu koja održava/upravlja 

projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u 

razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 2.1.1 „Ulaganja 

u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“) 

 

Općina Vrsar – Orsera vodeći je partner u projektu „KLIM Kontija – Limski zaljev – 
Održivo upravljanje zaštićenim područjima“, odobrenom u sklopu poziva Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova EU „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ 
(vrijednost Projekta – 13.863.331,09 HRK), te partner u projektu ENJOYHERITAGE 
odobren u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska (vrijednost 
Projekta 1.221544,00 EUR). 
Općina je nositelj projekta Rekonstrukcije i energetske obnove Dječjeg vrtića Tići 
odobrenog u sklopu natječaja Ministarstva poljoprivrede za tip operacije 7.4.1. 
(vrijednost Projekta – 6,980.403,20 HRK). 
Općina je nositelj projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta odobrenog na natječaju Fonda 
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (vrijednost Projekta – 3.947.736,25 HRK). 
Općina raspolaže sljedećim zaposlenicima za provedbu projekta pješačke staze: 

- Sandi Čuka, dipl. pravnik, certificirani stručnjak za javnu nabavu, 
- Anton Prekalj, dipl.ing.građ., 
- Vlasta Gortan, dipl. ing.arh., 
- Nirvana posavčević, dipl.ing.geod., 
- Ines Šepić, dipl.oec. 

Izgrađenu pješačku stazu će održavati općinsko komunalno poduzeće „Montraker d.o.o. 
Vrsar, a nadzor održavanja provodi Komunalni odsjek Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Vrsar – Orsera. 
  
8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM  
8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE 

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje 

realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta) 
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Realizirani projekt neće ostvarivati prihode. 
Prihodi iz kojih će se financirati održavanje pješačke staze su prihodi komunalne 
naknade, a koji se koriste za pokriće troškova održavanja komunalne infrastrukture 
sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko 
vijeće, a sredstva se planiraju u Proračunu. Troškove održavanja Općina podmiruje 
Montrakeru d.o.o. na temelju ispostavljenih računa za izvršene radove.  
 
8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD 
DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA 

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri 

nositelja projekta, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u 

razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 2.1.1 „Ulaganja 

u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“; navesti način 

upravljanja projektom kada je nositelj projekta prenio ili će prenijeti upravljanje 

projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima) 

 

Zaposlenici koji će biti uključeni u upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od 
najmanje 5 godina: 

- Slobodan Vugrinec, dipl.polit., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
- Nirvana posavčević, dipl.ing.geod., Voditelj Odsjeka za komunalni sustav 
- Anton Prekalj, dipl.ing.građ., komunalni savjetnik 
- Ines Šepić, dipl.oec., Voditelj Odsjeka za financije, proračun i računovodstvo 
 

Održavanje izgrađene pješačke staze povjerit će se općinskom komunalnom poduzeću 
Montrakeru d.o.o. Vrsar. Nadzor izvršenih radova odnosno održavanja provodit će 
Komunalni odsjek Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar – Orsera sukladno 
Programu održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće. 
 
9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA 

(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, 

iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom 

razdoblju od 10 godina. 

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun 

neto prihoda. 

Predložak se preuzima sa mrežne stranice www.lag-sredisnjaistra.hr  
 
 

Ostvaruje li projekt neto prihod?                 DA / NE  

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt) 
 
Tablica izračuna neto prihoda 
(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda ) 

 
10. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM 
LAG-a „Središnja Istra“ 
(navesti cilj i prioritet iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Središnja Istra“, a iz kojih je 

vidljivo da je projekt u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a „Središnja Istra“; 
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navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet iz LRS; opišite 

usklađenost projekta s LRS tj. obrazložite na koji način ulaganje doprinosi ostvarenju ciljeva 

LRS: 

CILJ 1. Povećati konkurentnost lokalnog gospodarstva u skladu sa suvremenim tržišnim 

trendovima 

 

CILJ 2.Razviti i ojačati društvene i okolišne kapaciteta područja LAG-a 

 

Projekt izgradnje pješačke staze usklađen je s ciljem 2. „Razviti i ojačati društvene i 
okolišne kapaciteta područja LAG-a“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Središnja 
Istra“, te prioritetom 2.1. „Povećati kvalitetu i pristup društvenoj infrastrukturi 
uvažavajući principe održivog razvoja“ (Poglavlje 3.1. Razvojni ciljevi i prioriteti, str. 
27). Projekt je usklađen s Mjerom 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (Poglavlje 3.1. Razvojni ciljevi i 
prioriteti, str. 28),  na način da se izgradnjom pješačke komunikacije olakšava pristup 
polivalentnom igralištu koje stanovništvo, osobito djeca i mladi koriste u slobodno 
vrijeme za bavljenje sportom i rekreacijom. Ujedno, omogućava se povezivanje 
pješačkom komunikacijom dijelova naselja, smanjuje potreba korištenja motornih 
vozila, te povećava sigurnost pješaka u prometu. Istovremeno, novom pješačkom stazom 
potiče se sve ciljne skupine odnosno korisnike na zdravu naviku pješačenja.    
  
 

11. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM 
STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA 
 

Pojašnjenje: 

- Davatelj Izjave je nositelj projekta/podnositelj prijave projekta za Mjeru 2.1.1 „Ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“  

- nositelj projekta se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti 

dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama. 

- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije. 

- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane nositelja projekta. 

 
Općinski načelnik Općine Vrsar -Orsera Ivan Gerometta izjavljuje da će planirano 
ulaganje - izgradnja pješačke staze na k.č. 1097 i k.č. 1098/1, obje k.o. Vrsar, biti dostupno 
cjelokupnom lokalnom stanovništvu i svim interesnim skupinama: stanovnicima s 
prebivalištem i/ili boravištem na području Općine Vrsar-Orsera, posebno djeci i 
mladima, turistima i svim posjetiteljima Vrsara.  
 
 
 
 
Datum:      Potpis i pečat: 
 
__________________________    __________________________ 
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25. 
Na temelju članka 161. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13., 

152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.), članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 
76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), članka 43. i 44. Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju 
Veruda-Pula 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 08. 
svibnja 2019. godine, donosi  

 
 

ODLUKU 
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI  

NA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA  
DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA 

 
 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Vrsar-Orsera daje prethodnu suglasnost na prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula,  koju je Upravno 
vijeće Dnevnog centra Veruda-Pula donijelo dana 25. ožujka 2019. godine.  
 

Članak 2. 
Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Vrsar-

Orsera“. 
 

 
 
KLASA: 550-01/19-01/05 
URBROJ: 2167/02-01-01/13-19-4 
Vrsar-Orsera, 08.05.2019. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRSAR-ORSERA 

PREDSJEDNIK 
Franko Matukina, v.r. 
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26. 
Na temelju članka 21. i 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 

broj 68/18 i 110/18) te 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 08. 
svibnja 2019. godine donosi: 

 
 

ODLUKU 
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI   

NA OPĆE UVJETE ISPORUKE GROBLJANSKIH USLUGA  
 

 
Članak 1. 

 Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke grobljanskih usluga koje je 
Općina Vrsar-Orsera povjerila na obavljanje isporučitelju komunalnih usluga trgovačkom 
društvu Montraker d.o.o. iz Vrsara, Obala maršala Tita 1a.  
 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u "Službenim novinama Općine 

Vrsar-Orsera".  
 
 
 

KLASA: 363-01/19-01/103 
URBROJ: 2167/02-01-01/13-19-04 
Vrsar-Orsera, 08.05.2019. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRSAR-ORSERA 

PREDSJEDNIK 
Franko Matukina, v.r. 
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27. 
Na temelju članka 21. i 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 

broj 68/18 i 110/18) te 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 08. 
svibnja 2019. godine donosi: 

 
 
 

ODLUKU 
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA  

OPĆE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE  
PARKIRANJA NA UREĐENIM JAVNIM POVRŠINAMA 

 
 
 

Članak 1. 
 Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na 
uređenim javnim površinama koju je Općina Vrsar-Orsera povjerila na obavljanje isporučitelju 
komunalne usluge trgovačkom društvu Montraker d.o.o. iz Vrsara, Obala maršala Tita 1a.  
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u "Službenim novinama Općine 

Vrsar".  
 
 

 
KLASA: 363-01/19-01/103 
URBROJ: 2167/02-01-01/13-19-5 
Vrsar-Orsera, 08.05.2019. 

 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRSAR-ORSERA 

PREDSJEDNIK 
Franko Matukina, v.r. 
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28. 
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 08. 
svibnja 2019. godine, donosi  

 
 
 

ZAKLJUČAK 
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA USLUGE POREČ D.O.O.  

O SAKUPLJANJU OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA  
ZA 2018. GODINU  

 
 
 
 

1. Prihvaća se Izvješće Usluge Poreč d.o.o. o sakupljanju otpada na području Općine Vrsar-
Orsera za 2018. godinu. 

 
 

 
KLASA: 363-01/19-01/78 
URBROJ: 2167/02-01-01/13-19-3 
Vrsar-Orsera, 08.05.2019. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRSAR-ORSERA 

PREDSJEDNIK 
Franko Matukina, v.r. 
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II. Općinski načelnik 
 

13. 

 
OPĆINSKI NAČELNIK  
KLASA: 011-01/19-01/7 
URBROJ: 2167/01-01/18-19-1 
Vrsar-Orsera, 17.04.2019. 
 
 Na temelju članka 32. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne 
novine“ broj 42/18), članka 21. Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Općine Vrsar-
Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 8/18) i članka 59. Statuta Općine Vrsar-
Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, br. 2/13, 3/17 i 2/18), Općinski načelnik 
Općine Vrsar-Orsera donosi sljedeću  
 

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE 
O LOKACIJAMA POSTAVLJENIH VIDEONADZORA  

NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA 
 

I.  
 U Odluci o lokacijama postavljenih videonadzora na području Općine Vrsar-Orsera, 
(„Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 12/18), Točke II. stavka 1. dodaje se podstavak 
6. i 7. koji glasi:  
 
„6. Dvije (2) kamere postavljene su na stupu nasuprot zgrade na adresi Obala maršala Tita 23 
u Vrsaru-Orsera. Jedna kamera ima obuhvat snimanja prema javnoj površini ispred zgrade na 
adresi Obala maršala Tita 23 te javna površina ispred tog objekta na dijelu k.č. 1789 i dijelu 
k.č. 1764/1 sve k.o. Vrsar. Druga kamera obuhvaća dio pješačko-biciklističke zone u Marini 
odnosno nerazvrstanu cestu NC 1 u ulici Obala m. Tita na nekretnini k.č. 1764/1 k.o. Vrsar. 
  7. Jedna (1) kamera postavljena je na stupu pokraj rampe u ulici Vidikovac Trsine u starom 
gradu. Obuhvat snimanja su rampe za ulazak/izlazak iz starog grada, u blizini kućnih brojeva 
42, 49 i 51 u ulici Vidikovac Trsine odnosno dio nerazvrstane ceste NC 5 u navedenoj ulici (dio 
k.č. 509/1 k.o. Vrsar).“ 
 

II. 
 Ova odluka stupa na snagu sljedeći dan od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Vrsar-Orsera“.  
 
  
 

OPĆINA VRSAR-ORSERA 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan Gerometta, v.r. 
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14. 
Na temelju članka 21. stavak 8. Odluke o uređenju prometa na području Općine Vrsar-

Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 9/18), članka 59. Statuta Općine Vrsar 
(„Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, broj 2/13, 03/17 i 2/18) Općinski načelnik Općine 
Vrsar-Orsera donosi  
 
 
 

ODLUKU 
O UTVRĐIVANJU ZABRANE PROMETA 

ZA SVA VOZILA U PJEŠAČKOJ ZONI "STAROGRADSKA JEZGRA" 
 
 

Članak 1. 
 Zabrana ulaska i zadržavanja za sva motorna vozila u pješačkoj zoni „Starogradska 
jezgra“ produljuje se za razdoblje od 01. svibnja 2019. do 01. listopada 2019. godine.  
  

Članak 2.  
 Pravo ulaska i zadržavanja za vrijeme trajanja zabrane utvrđene člankom 1. ove Odluke, 
imaju fizičke i pravne osobe obuhvaćene stavkom 2., 3., 4., 5. i 6. Odluke o uređenju prometa 
na području Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 9/18). 
 

Članak 3.  
 Ova Odluka stupa na snagu 01. svibnja 2019. godine i primjenjuje se do 01. listopada 
2019.godine, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Vrsar-Orsera“. 
 
 
 
 
KLASA:011-01/19-01/8 
URBROJ:2167/02-01/18-19-1  
Vrsar-Orsera, 30.04.2019.  
 
 

OPĆINA VRSAR-ORSERA 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan Gerometta, v.r. 
 


