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  I. Općinsko vijeće 

 
16. 

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

Orsera broj 2/13, 3/17, 02/18 i 4/20) Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera na sjednici 

održanoj 29. travnja 2020. godine donosi 

 

ODLUKU  

O MJERAMA POMOĆI GRAĐANSTVU  

I GOSPODARSTVU (COVID-19) 

 

 

Članak 1. 

U svrhu pomoći građanstvu i gospodarstvu Općine Vrsar-Orsera u prevladavanju 

poteškoća uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane koronavirusom SARS-CoV-

2, Općina Vrsar-Orsera uvodi sljedeće mjere:  

 

1. Komunalna naknada: 

 

- oslobađanje plaćanja komunalne naknade za fizičke osobe za obveze koje se odnose na 

razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2020. godine, 

 

- oslobađanje plaćanja komunalne naknade za obaveze koje se odnose na razdoblje od 

01. travnja do 30. lipnja 2020. godine za sva poduzeća i obrtnike čiji je godišnji prihod 

u 2019. godini bio ispod 7,5 milijuna kuna, a koji će u razdoblju od 01. travnja 2020. 

do 30. lipnja 2020. godine ostvariti pad prihoda veći od 20% u odnosu na isto razdoblje 

prethodne godine,  

 

- tromjesečna odgoda plaćanja mjesečnih obveza komunalne naknade za obveze koje se 

odnose na razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2020. godine poduzećima čiji je prihod 

u 2019. godini bio veći od 7,5 milijuna kuna  

 

2. Zakup poslovnog prostora 

 

- oslobađanje plaćanja zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera za 

sve poslovne subjekte za razdoblje od travnja do lipnja 2020. godine. 

 

3. Porez na korištenje javnih površina 

 

- oslobađanje plaćanja poreza na korištenje javnih površina za sve fizičke i pravne osobe 

za obveze koje se odnose na razdoblje od travnja do lipnja 2020. godine. 

 

4. Porez na potrošnju 

 

- oslobađanje plaćanja poreza na potrošnju za sve poslovne subjekte za obveze koje se 

odnose na razdoblje od travnja do lipnja 2020. godine. 
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5. Koncesijska odobrenja i koncesije 

 

- odgoda plaćanja obveza za koncesijska odobrenja i koncesije u nadležnosti Općine 

Vrsar-Orsera (koncesija za dimnjačarske usluge, koncesija za prijevoz vlakićem) za sve 

fizičke i pravne osobe do 30. rujna 2020. godine.  

 

6. Zakup poljoprivrednog zemljišta 

 

- oslobađanje plaćanja godišnjeg zakupa za 2020. godinu poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Općine Vrsar-Orsera namijenjenog poljoprivrednoj proizvodnji za sve 

fizičke osobe. 

 

 

7. Sufinanciranje boravka djece u Dječjem vrtiću Tići od strane roditelja: 

- oslobađanje plaćanja boravka djece u Dječjem vrtiću Tići Vrsar za razdoblje kada je 

Dječji vrtić zatvoren zbog epidemije bolesti izazvane koronavirusom SARS-CoV-2. 

 

Članak 2. 

Oslobođenje od podmirivanja obveza iskazat će se umanjenjem obveza na 

knjigovodstvenoj kartici obveznika. 

 

Članak 3. 

Ukoliko je pojedini obveznik već podmirio obvezu iz članka 1. ove Odluke neće se 

vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon 

ukidanja mjera. 

Iznimno, ukoliko se ne može postupiti sukladno iz stavku 1. ovoga članka, po zahtjevu 

pojedinog obveznika izvršiti će se povrat sredstava uz uvjet da podnositelj zahtjeva nema 

nepodmirenih obveza prema Općini Vrsar-Orsera. 

 

 

Članak 4. 

 Za provedbu mjera iz ove Odluke zadužuje se Općinski načelnik i Jedinstveni upravni 

odjel Općine Vrsar-Orsera. 

 

Članak 5. 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Općine 

Vrsar – Orsera. 

 

 

 

KLASA: 011-01/20-01/06 

URBROJ: 2167/02-01-04/43-20-2 

Vrsar, 29. travnja 2020. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR – ORSERA 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Franko Matukina, v.r. 
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17. 

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN 28/10), i članka 41. Statuta Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine 

Vrsar-Orsera broj 2/13, 3/17, 2/18 i 4/20 ), a povodom okolnosti uzrokovanih novim 

koronavirusom COVID-19 kao mjera štednje Općinsko vijeće Općine Vrsar-Orsera, na 

prijedlog Općinskog načelnika Ivana Gerometta, na sjednici održanoj dana 29.04.2020. donosi 

 

 

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA OPĆINSKOG NAČELNIKA I 

ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA  

IZ RADNOG ODNOSA 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka KLASA: 011-01/15-01/5, URBROJ: 

2167/02-02-01-01-17-15-2 (SNOV 1/15) na način da se dodaje stavak 2. čl. 3. koji glasi: 

„Osnovica za obračun plaće dužnosnika iz st. 1 ovog članka mijenja se za razdoblje od 

travnja do lipnja 2020. i utvrđuje na iznos od 3.306,50 kuna bruto. Ova osnovica primjenjuje 

se počevši od obračuna plaće za mjesec travanj 2020. godine koja će biti isplaćena u mjesecu 

svibnju 2020. godine, a prestaje vrijediti zaključno sa isplatom plaće za lipanj 2020. u srpnju 

2020.“ 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenim novinama Općine 

Vrsar-Orsera. 

 

 

 

KLASA: 011-01/20-01/4 

URBROJ: 2167/02-01/17-20-4 

Vrsar-Orsera, 29. travnja 2020. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR – ORSERA 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Franko Matukina, v.r. 
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18. 

Na temelju članka 31. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17, 98/19) i članka 41. Statuta Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine 

Vrsar-Orsera broj 2/13, 3/17, 2/18 i 4/20 ), a povodom okolnosti uzrokovanih novim 

koronavirusom COVID-19 kao mjera štednje, Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici 

održanoj 29. travnja 2020. godine donosi 

 

 

ODLUKU 

O PRIVREMENIM IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O NAKNADAMA VIJEĆNICIMA I ČLANOVIMA RADNIH TIJELA 

 OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA 

 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje odluka o naknadama vijećnicima i članovima 

radnih tijela Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (SNOV 8/09), a sve kao mjera štednje i 

solidarnosti povodom gospodarske krize  izazvane pandemijom  novog koronavirusa COVID-

19.  

 

Članak 2. 

 Mijenja se članak 2. Odluke na način da sada glasi: 

 „Visina naknade za sve članove Općinskog vijeća uključujući predsjednika i 

potpredsjednika iznosi 1,00 kunu po prisustvovanju sjednici.  

 Na naknade iz stavka 1. ovog članka plaćaju se davanja sukladno važećim poreznim 

propisima.“ 

 

Članak 3. 

 Briše se članak 3. 

 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenim novinama Općine 

Vrsar-Orsera“, a primjenjuje se počevši od obračuna naknada za mjesec travanj 2020. 

 

 

 

KLASA: 011-01/20-01/4 

URBROJ: 2167/02-01/17-20-5 

Vrsar-Orsera, 29. travnja 2020. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR – ORSERA 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Franko Matukina, v.r. 
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19. 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 

15/15), te članka 41. i 89. Statuta Općine Vrsar - Orsera („Službene novine Općine Vrsar”, 

broj 2/13, 3/17, 2/18 i 4/20), Općinsko vijeće Općine Vrsar - Orsera na sjednici održanoj dana 

29.04.2020. godine, donosi 

 

 

IZMJENE I DOPUNE 

ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE VRSAR – ORSERA  

ZA 2020. GODINU 
 
 
 

Članak 1. 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu („Službene 

novine Općine Vrsar - Orsera“ broj 15/19), iza članka 25. dodaje se članak 25.a koji glasi: 

„Općina Vrsar – Orsera može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci isključivo 

za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, 

sukladno odredbama Zakona o proračunu. 

Odluku o kratkoročnom zaduživanju iz stavka 1. ovog članka donosi Općinski 

načelnik. 

Proračunski korisnik – ustanova Općine, ne može se kratkoročno zadužiti.“ 

 

Članak 3. 

 Ove Izmjene i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar – Orsera za 2020. 

godinu stupaju na snagu dan nakon dana objave u "Službenim novinama Općine Vrsar - 

Orsera“. 
 
 
KLASA: 400-01/19-01/25 

URBROJ: 2167/02-01-02/21-20-7 

Vrsar - Orsera, 29.04.2020. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR – ORSERA 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Franko Matukina, v.r. 
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20. 

 
 

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

Orsera", broj 2/13, 3/17 i 2/18), članka 60. i članka 62. stavak 1. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) 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 29. travnja 2020. 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.  

 Komunalna infrastruktura navedena u sljedećoj tablici proglašava se javnim dobrom u 

općoj uporabi: 

 

 Naziv i opis Zemljišnoknjižna oznaka Vrsta komunalne infrastrukture 

Autobusna 

stanica Flengi 

dio k.č. 35/3, k.o. Lim pod novom 

oznakom k.č. 35/5, k.o. Lim 

građevina namijenjena 

obavljanju djelatnosti javnog 

prijevoza 

Dječje igralište 

Flengi 

dio k.č. 23/1, k.o. Lim pod novom 

oznakom k.č. 23/3, k.o. Lim 

  

javna zelena površina, odnosno 

dječje igralište 

Dječje igralište 

Kloštar 

dio k.č. 434, 435 i 422/4 sve k.o. Lim 

pod novom oznakom  k.č 422/5, k.o. 

Lim 

  

javna zelena površina, odnosno 

dječje igralište 

Park Belvedere dio k.č. 1810/1, k.o. Vrsar pod novom 

oznakom k.č. 1810/3 k.o. Vrsar, 

1810/5 k.o. Vrsar, k.č. 1810/6, k.o. 

Vrsar i k.č. 1810/7 k.o. Vrsar  

  

javna zelena površina, odnosno 

park 

Cesta Belvedere dio k.č. 1810/1, k.o. Vrsar pod novom 

oznakom k.č. 1810/2 k.o. Vrsar 

  

nerazvrstana cesta 

Put Belvedere dio k.č. 1810/1, k.o. Vrsar pod novom 

oznakom k.č. 1810/4 k.o. Vrsar 

javna prometna površina na 

kojoj nije dopušten promet 

motornim vozilima 
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Članak 2.  

 Nalaže se Općinskom sudu u Pazinu, Stalna služba u Poreču-Parenzo, da izvrši 

uknjižbu prava vlasništva na nekretninama iz tablice iz čl. 1. ove Odluke, na način da se izvrši 

upis statusa „javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera“. 

 

Članak 3.  

 Komunalna infrastruktura iz Članka 1. 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: 944-01/19-01/25 

URBROJ: 2167/02-01-04/43-20-73 

Vrsar-Orsera, 29. travnja 2020. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR – ORSERA 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Franko Matukina, v.r. 
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II. Općinski načelnik 

 
8. 

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

Orsera", broj 2/13, 3/17, 2/18 i 4/20), a povodom okolnosti uzrokovanih koronavirusom 

COVID-19 kao mjeru štednje Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera  donosi 

 

 

ODLUKU 

O PRIVREMENOJ IZMJENI I DOPUNI ODLUKE 

O VISINI OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆE 

U DJEČJEM VRTIĆU TIĆI U VRSARU 

 

 

Članak 1. 

 Članak 2. Odluke o visini osnovice za izračun plaće u Dječjem vrtiću Tići u Vrsaru 

KLASA:011-01/14-01/0004, URBROJ:2167/02-03-01-01-21-14-0002 od 28.02.2014.g. 

mijenja se kako slijedi: 

 

 „Osnovica za obračun plaće djelatnika u  Dječjem vrtiću Tići u  Vrsaru utvrđuje se u 

visini od 1.990,86 kn bruto.  

 Osnovica za obračun plaće djelatnika iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u 

neizmijenjenom iznosu od 2.212,07 kn bruto za  koeficijente složenosti poslova 2,13 i 2,00 

utvrđene Odlukom o koeficijentima za obračun plaće zaposlenika Dječjeg vrtića Tići, KLASA: 

011-01/16-01/002, URBROJ: 2167/02-54-44-02-16-1 od 07.12.2016. godine, Prvim 

izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća zaposlenika Dječjeg vrtića 

Tići, KLASA:011-01/17-01/004, URBROJ:2167/02-54-44-02-17-2 od 03.04.2017. godine, 

Drugim izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća zaposlenika Dječjeg 

vrtića Tići, KLASA:011-01/19-01/3, URBROJ:2167/02-54-44-02-19-2 od 08.04.2019. godine 

i Trećim izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća zaposlenika  

Dječjeg vrtića Tići, KLASA: 011-01/20-01/2, URBROJ: 2167/02-54-44/01-20-01 od 

27.02.2020. godine. 

 Osnovica za obračun plaće ravnateljice u Dječjem vrtiću Tići u  Vrsaru utvrđuje se u 

visini od 1.880,26 kn bruto.“  

 

Članak 2. 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počevši od obračuna 

plaće za mjesec travanj 2020. godine koja će biti isplaćena u mjesecu svibnju 2020. godine, a 

prestaje vrijediti zaključno s isplatom plaće za lipanj 2020., u srpnju 2020. 

 

 

KLASA: 011-01/20-01/5 

URBROJ: 2167/02-01/18-20-1  

Vrsar-Orsera, 24.travnja 2020. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE VRSAR-ORSERA 

Ivan Gerometta, v.r. 

 


