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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 31. Statuta Općine Vrsi
("Službeni glasnik Općine Vrsi" br. 02/13), Općinsko vijeće Općine Vrsi na svojoj 8. sjednici
održanoj 18. ožujka 2015. god. donosi:

ZAKLJUČAK
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O RADU NAČELNICE OPĆINE VRSI ZA RAZDOBLJE
OD 01. SRPNJA 2014. GOD. DO 31. PROSINCA 2014. GOD.

Članak 1.
Prihvaća se izvještaj o radu Načelnice Općine Vrsi za razdoblje 01. srpnja 2014. god. do 31.
prosinca 2014. god.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine
Vrsi".

Klasa: 026-01/15-01/1
Urbroj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 18. ožujka 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić
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Temeljem članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj: 36/95,
109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), te članka 32. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik
Općine Vrsi" br. 11/09), Općinsko vijeće Općine Vrsi na svojoj 8. sjednici održanoj 18. ožujka
2015. god. donosi:
ODLUKU O KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE VRSI
I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se mjerila za određivanje visine, načina obračuna i način plaćanja
komunalnog doprinosa na području Općine Vrsi (u daljnjem tekstu: Općina).
Članak 2.
Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture, odnosno za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu
rasvjetu, a koje je prihod Općine Vrsi.
Članak 3.
Komunalni doprinos plaća vlasnik čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.
U slučaju nastanka obveze komunalnog doprinosa za više obveznika po istom rješenju, obveznici
plaćaju komunalni doprinos u jednakim dijelovima, ako se pisanim sporazumom ne dogovore
drugačije.
Članak 4.
Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice, odnosno investitor, sudjeluje u
podmirenju troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste,
javne površine, groblja i javnu rasvjetu utvrđene Programom gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture kojim se određuju prioriteti sustava komunalne infrastrukture čija se
gradnja predviđa u tekućoj godini.
Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti
i uređaji komunalne infrastrukture, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih
nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.
Komunalnim doprinosom nisu obuhvaćeni troškovi priključka građevinske čestice na objekte i
uređaje komunalne infrastrukture.
II. NAČIN OBRAČUNA I VISINA KOMUNALNOG DOPRINOSA
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Članak 5.
Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (metru kubnom)
građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod legalne građevine koja se uklanja zbog
građenja nove građevine ili kad se postojeća legalna građevina dograđuje ili nadograđuje,
komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge
otvorene građevine, komunalni se doprinos obračunava po m2 (metru kvadratnom) tlocrtne
površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine
površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za
obračun po m3 građevina u toj zoni.
Članak 6.
Područja zona za obračun komunalnog doprinosa u Općini Vrsi podijeljena su u tri zone, kako
slijedi:
I. ZONA obuhvaća područje k.o. Vrsi udaljenosti do 1000 m od obalne crte Ninskog zaljeva
(Vrsi - Mulo i Vrsi – Zukve udaljenosti do 1000 m od obalne crte Ninskog zaljeva).
II. ZONA obuhvaća ostalo područje k.o. Vrsi.
III. ZONA obuhvaća područje k.o. Poljica.
Iznos jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po zonama, ovisno o pogodnosti položaja
određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture
područja Općine Vrsi, utvrđuje se kako slijedi:
TABLICA 1. – VRIJEDNOSTI KOMUNALNOG DOPRINOSA PO ZONAMA
ZONA

PODRUČJE

IZNOS KOMUNALNOG
DOPRINOSA

I.

K.O. VRSI UDALJENOSTI DO
1000 M OD OBALNE CRTE
NINSKOG ZALJEVA

120,00 KN

II.

OSTALO PODRUČJE K.O.
VRSI

100,00 KN

III.

K.O. POLJICA

60,00 KN

Linija udaljenosti 1000 metara od obalne crte prikazana je u Prostornom planu Općine Vrsi.
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Kod izgradnje poslovnih objekata komunalni doprinos se umanjuje za 50%.
Apartmani, hoteli, vikendice i sl. se u smislu ove odluke ne smatraju se stambenim objektom,
odnosno obiteljskom kućom ni poslovnim objektom.
Kod izgradnje poslovnih objekata namijenjenih proizvodnji, komunalni doprinos se umanjuje za
70%.
Članak 7.
Za nezakonito izgrađene građevine evidentirane na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu
1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja
Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011.g. komunalni doprinos iznosi kako slijedi.
Za građevine gdje obveznik plaćanja komunalnog doprinosa (pravna ili fizička osoba) ima
prijavljeno prebivalište na području Općine Vrsi 21. lipnja 2011. godine, te u objektu koji se
legalizira stalno prebiva, komunalni doprinos iznosi 10 kn po m3.
Fizička osoba (vlasnik stambenog objekta i obrtnik) prebivalište dokazuje uvjerenjem izdanim od
strane nadležne PU, odnosno važećom osobnom iskaznicom čiju presliku ovjerava službena
osoba u Općini Vrsi, a pravna osoba izvatkom iz sudskog registra da je sjedište poslovnog
subjekta na području Općine Vrsi neprekidno od 21. lipnja 2011. godine i dalje.
Fizička ili pravna osoba koja ima prijavljeno prebivalište na području Općine Vrsi 21. lipnja
2011. godine i dalje, cijenu od 10 kn po m3 može ostvariti samo za jedan objekt, i to za objekt
gdje ima prijavljeno prebivalište i u kojem stalno prebiva, dok za svaki idući objekt plaća iznos
od 20 kn po m3.
Za građevine gdje obveznik plaćanja komunalnog doprinosa (pravna ili fizička osoba) nema
prijavljeno prebivalište na području Općine Vrsi 21. lipnja 2011. godine i dalje, ili ima
prijavljeno prebivalište na području Općine Vrsi 21. lipnja 2011. godine i dalje, ali u objektu koji
se legalizira stalno ne prebiva, komunalni doprinos iznosi 20 kn po m3.
Da obveznik plaćanja komunalnog doprinosa u postupku legalizacije stalno ne prebiva u objektu
koji se legalizira, iako ima prijavljeno prebivalište na tom objektu, utvrđuje se na temelju izvida i
zapisnika službene osobe Općine Vrsi, potrošnje vode, struje, potvrdom o upisu kod liječnika
obiteljske medicine i drugih dokaza.
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa (pravna ili fizička osoba) ima prijavljeno prebivalište
na području Općine Vrsi 21. lipnja 2011. godine, te u objektu koji se legalizira stalno prebiva
dužan je zahtjev i izjavu s potrebnim dokazima dostaviti Općini Vrsi do dana izdavanja rješenja
o komunalnom doprinosu.
Ukoliko obveznik plaćanja komunalnog doprinosa ne dostavi zahtjev i izjavu s potrebnim
dokazima do dana izdavanja rješenja o komunalnom doprinosu plaća cijenu od 20,00 kn po m3.
Članovi zajedničkog kućanstva obveznika koji je ostvario plaćanje komunalnog doprinosa u
iznosu 10,00 kn za m3 za objekt u kojem prebiva zajedno sa članovima zajedničkog kućanstva,
nemaju pravo to ostvariti kod drugog objekta, bez obzira na vlasništvo i podnositelja zahtjeva za
legalizaciju objekta.
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Članak 8.
Za građevine izvan građevinskog područja naselja obveznik plaćanja komunalnog doprinosa
plaća dvostruki iznos.
Članak 9.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture
po pojedinim zonama, u kunama po m3 građevine određuje se temeljem slijedećih udjela:
- nerazvrstane ceste 50%
- javne površine 30%
- javna rasvjeta 15%
- groblja 5%

III. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 10.
Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem.
Rješenje iz stavka 1. donosi se po službenoj dužnosti, ili na zahtjev stranke, na temelju
dokumentacije koju dostavlja Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i
građenja koji donosi akt temeljem kojeg se može graditi.
Članak 11.
Komunalni doprinos plaća se u korist Proračuna Općine Vrsi, prije donošenja akta na temelju
kojeg se može graditi, jednokratno.
Članak 12.
U postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina komunalni doprinos se plaća
jednokratno u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članaka, rješenjem o utvrđivanju komunalnog doprinosa u
postupku legalizacije odobrava se odgoda plaćanja doprinosa, odnosno odgoda početka njegova
plaćanja u slučaju obročne otplate za godinu dana od dana izvršnosti rješenja, ako to pismeno
zatraži obveznik plaćanja komunalnog doprinosa.
Ukoliko se obveznik plaćanja komunalnog doprinosa u postupku legalizacije pisano ne izjasni o
načinu plaćanja komunalnog doprinosa do dana izdavanja rješenja o komunalnom doprinosu,
Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsi izdati će rješenje s jednokratnim plaćanjem.
Kod jednokratnog plaćanja komunalnog doprinosa obvezniku koji ozakonjuje nezakonito
izgrađenu zgradu odobrava se popust od 25 % na visinu komunalnog doprinosa, a visina
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komunalnog doprinosa bez popusta i iznos komunalnog doprinosa s obračunatim popustom
utvrđuje se u svakom rješenju s jednokratnim plaćanjem komunalnog doprinosa.
Propuštanjem plaćanja cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa u postupku legalizacije s
popustom u roku iz stavka 1. ovog članka, obveznik nema pravo na popust i obvezan je platiti
visinu komunalnog doprinosa utvrđenu izračunom bez popusta sa zakonskom zateznom kamatom
koja se obračunava na dospjeli neplaćeni dio tog iznosa bez popusta.
Obročno plaćanje komunalnog doprinosa u postupku legalizacije odobrava se najviše na 12
mjesečnih obroka, s time da prvi obrok dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana izvršnosti
rješenja ili od dana isteka odgode, a preostali obroci 15-tog u mjesecu počevši od mjeseca nakon
kojeg je na naplatu dospio prvi obrok.
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa u postupku legalizacije dužan je prilikom podnošenja
zahtjeva za odgodu, obročno plaćanje ili odgodu i obročno plaćanje priložiti bjanko zadužnicu
solemniziranu od javnog bilježnika, kao sredstvo osiguranja plaćanja, i to u visini ukupnog iznosa
obračunatog komunalnog doprinosa uvećano za 50 % iznosa.
Na dospjeli neplaćeni iznos komunalnog doprinosa plaća se zakonska zatezna kamata. U slučaju
kada obveznik plaćanja komunalnog doprinosa u postupku legalizacije ne plati dva uzastopna
mjesečna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa sa zakonskom zateznom kamatnom
stopom dospijeva na naplatu odmah.
Članak 13.
Ukoliko je vlasnik građevinske čestice, odnosno investitor, već ishodio odobrenje za građenje
objekta po kojem nije postupio, a odobrenje više nije na snazi, te ukoliko je vlasnik građevne
čestice, odnosno investitor podnio zahtjev za promjenu namjene građevine, a nepobitno se utvrdi
da je komunalni doprinos platio, kod ponovnog obračuna komunalnog doprinosa za istu česticu
odnosno građevinu uplaćeni iznos će mu se priznati, a obračun umanjiti za priznati iznos.
Uz pisani zahtjev, obveznik je dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje
uvjeta iz stavka 1. ovog članka.
Ukoliko je priznat iznos veći od iznosa obračunatog komunalnog doprinosa, Općina nije u obvezi
isti refundirati.
Članak 14.
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa dužan je Općini Vrsi prijaviti svaku promjenu u razlici
obujma građevine koja se iskaže po završenoj gradnji, kao i namjenu građevine ukoliko se ista ne
koristi za djelatnost za koju je obračunat i naplaćen komunalni doprinos.
Na osnovi prijave izdati će se novo rješenje o komunalnom doprinosu.

Članak 15.
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Obveznik komunalnog doprinosa može uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Vrsi i sam snositi
troškove građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. točke 2.
Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04 i 38/09), te
da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa, pod uvjetima utvrđenim pisanim
ugovorom s Općinom Vrsi.
IV. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 16.
Plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su:
• Članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kada grade
odgovarajući stan radi svog stambenog zbrinjavanja.
• Članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kada grade
odgovarajući stan radi svog stambenog zbrinjavanja.
• HRVI iz Domovinskog rata od I do X skupine oštećenja organizma, koji imaju pravomoćnim
rješenjem trajno utvrđen status, te ostvaruju pravo na dodjelu stambenog kredita (izgradnja i
poboljšanje uvjeta stanovanja), ali i oni koji nisu podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje pri
Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a u posebnom se postupku utvrdi
da bi imali to pravo, o čemu isto Ministarstvo izdaje odgovarajuću potvrdu, kada grade
odgovarajući stan radi svog stambenog zbrinjavanja.
Odgovarajućim stanom iz stavka 1. smatra se stan u smislu članka 11. Uredbe o stambenom
zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata ("Narodne novine" broj 86/05).
Osobe iz stavka 1. ovog članka uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,
dužne su podnijeti slijedeću dokumentaciju:
• preslik pravomoćnog rješenja o statusu HRVI ili obiteljskoj invalidnini uz original na uvid;
• uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva;
• rodni list za djecu;
• vjenčani list za supružnike (ne stariji od 6 mj);
• potvrda Ministarstva branitelja RH kojom se utvrđuje pravo podnositelja zahtjeva na stambeno
zbrinjavanje.
Osobe iz stavka 1. koje grade stan veći od odgovarajućeg stana, plaćaju komunalni doprinos na
razliku u obujmu stana koji grade i odgovarajućeg stana.
Osobe iz stavka 1. koje imaju u vlasništvu stan koji nije odgovarajući, a grade odgovarajući stan
ili stan veći od odgovarajućeg, plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma odgovarajućeg
stana i stana koji grade, uvećan za obujam stana u vlasništvu.
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Ukoliko je u vrijeme stambenog zbrinjavanja stan u vlasništvu osobe iz stavak 1. bio
odgovarajući, pravo osobe na stambeno zbrinjavanje smatra se konzumiranim, te se isti neće
osloboditi obveze plaćanja komunalnog doprinosa.
Članak 17.
Obveznik komunalnog doprinosa koji ima prijavljeno prebivalište na području Općine Vrsi
neprekidno posljednjih 20 godina, pod uvjetom da nije koristio popust u postupcima ozakonjenja
nezakonito izgrađenih građevina, da nema drugu zgradu za stanovanje na području Općine Vrsi i
da posljednjih 10 godina nije prodao, darovao ili na neki drugi način otuđio nekretninu za
stanovanje na području Općine Vrsi, oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa kod izgradnje
objekta za stanovanje u iznosu od 80% komunalnog doprinosa.
Obveznik komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka dužan je u roku od tri godine od dana
pravomoćnosti rješenja o plaćanju komunalnog doprinosa, prijaviti prebivalište u objektu za koji
je oslobođen dijela komunalnog doprinosa.
Pogodnost iz iz stavka 1. ovog članka može se koristiti samo jedanput i za jedan objekt.
Općina Vrsi ne plaća komunalni doprinos kada je investitor gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture iz članka 30. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Na prijedlog Načelnika, Općinsko vijeće može osloboditi djelomično ili u potpunosti obveze
plaćanja komunalnog doprinosa, javne ustanove kojima je osnivač Općina Vrsi i trgovačka
društva u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Općine Vrsi za gradnju građevina za vlastite
potrebe odnosno koja je gradnja u javnom interesu ili interesu Općine.
Na prijedlog Načelnika, Općinsko vijeće može osloboditi djelomično ili u potpunosti obveze
plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj
djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, predškolskom, osnovnom i
srednjem obrazovanju, te sakralne građevine, a gradnja kojih je u javnom interesu ili interesu
Općine.
Općinsko vijeće može na prijedlog Načelnika djelomično ili u potpunosti osloboditi obveze
plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade objekte prometne i komunalne
infrastrukture, za koje je posebnom zakonskom odredbom utvrđen interes RH.
Članak 18.
Izvor sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od
plaćanja komunalnog doprinosa osigurava se iz Proračuna Općine, naknade za koncesiju i/ili
drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.
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V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu Općine Vrsi
Klasa: 363-01/12-01/2, Urbroj: 2198/34-01-12-1 od 14. ožujka 2012. godine ("Službeni glasnik
Općine Vrsi" 01/12), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine
Vrsi Klasa: 363-01/12-01/2, Urbroj: 2198/34-01-12-2 od 11. lipnja 2012. godine ("Službeni
glasnik Općine Vrsi" 02/12), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Općine Vrsi Klasa: 363-01/12-01/2, Urbroj: 2198/34-01-13-3 od 04. ožujka 2013. godine
("Službeni glasnik Općine Vrsi" 01/13), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu Općine Vrsi Klasa: 363-01/12-01/2, Urbroj: 2198/34-01-14-4 od 28. svibnja 2014.
godine ("Službeni glasnik Općine Vrsi" 02/14) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu Općine Vrsi Klasa: 363-01/12-01/2, Urbroj: 2198/34-01-14-5 od 25.
studenog 2014. godine ("Službeni glasnik Općine Vrsi" 04/14)
Članak 20.
Postupci obračuna komunalnog doprinosa započeti po zahtjevima za izdavanje rješenja o
izvedenom stanju podnesenima na temelju prijašnjeg Zakona o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama ("Narodne novine", broj 90/11) i važećeg Zakona o postupanju s
nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine", broj 86/12), do stupanja na snagu ove
Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o komunalnom doprinosu koje su bile na snazi u
vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, odnosno po odredbama
ove Odluke, ako to zatraži stranka po čijem je zahtjevu postupak započet.
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vrsi".

Klasa: 363-01/15-01/03
Ur.broj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 18. ožujka 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić
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Na temelju članka 10. i 13. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine", br. 28/10), te članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine Vrsi"
br. 02/13), Općinsko vijeće Općine Vrsi na svojoj 8. sjednici održanoj 18. ožujka 2015. god.
donosi:
ODLUKU O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
OPĆINE VRSI
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika Općine Vrsi.

Članak 2.
Koeficijenti za utvrđivanje plaća službenika i namještenika Općine Vrsi utvrđuju se u slijedećim
vrijednostima:

Kategorija

Rang

Vrijednost
koeficijenta

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

I.

1.

2,35

Voditelj Financijsko računovodstvene službe

I.

3.

2,30

Administrativni tajnik

III.

11.

1,20

Računovodstveni referent

III.

11.

1,20

Komunalni redar

III.

11.

1,30

Voditelj službe za komunalne poslove

IV.

10.

1,35

Radnik na održavanju

IV.

12.

1,00

Komunalni radnik

IV.

13.

1,00

Spremač

IV.

13.

1,00

Naziv radnog mjesta

Članak 3.
Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu ostvariti dodatak za uspješnost na
radu, koji može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje
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dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću.
Općinski načelnik utvrđuje kriterije utvrđivanja natprosječnih rezultata i način isplate dodataka za
uspješnost na radu.
Masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu utvrđuje Općinski načelnik sukladno osiguranim
proračunskim sredstvima.

Članak 4.
Djelatnicima komunalne službe koji obavljaju ukope utvrđuje se poseban dodatak na plaću u
iznosu od 500,00 kn bruto za svakog djelatnika po ukopu.

Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka koeficijentima za obračun plaća
službenika i namještenika Općine Vrsi: Klasa: 120-01/14-01/1; Ur.broj: 2198/34-01-14-1 od 28.
veljače 2014.g.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vrsi".

Klasa: 120-01/15-01/02
Ur.broj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 18. ožujka 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić
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Na temelju članka 86. i 89 . Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) i
članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine Vrsi" br. 02/13) Općinsko vijeće
Općine Vrsi na svojoj 8. sjednici održanoj 18. ožujka 2015. god. donosi:
ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE "ZUKVE" - UPU 36
Članak 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja
stambene zone "Zukve" - UPU 36, u daljnjem tekstu: Odluka.
Urbanistički plan uređenja stambene zone "Zukve" - UPU 36 (u daljnjem tekstu: Plan) donesen je
2011. godine i objavljen u "Službenom glasniku Općine Vrsi" broj 02/11).

I. PRAVNA OSNOVA ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE
Članak 2.
Postupak stavljanja Plana izvan snage vodit će se sukladno odredbama članaka 113. Zakona o
prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) – u daljnjem tekstu: Zakon.

II. RAZLOZI ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE
Članak 3.
U tjeku je donošenje novog prostornog plana uređenja Općine Vrsi kojim se mjenjaju lokacijski
uvjeti i način organizacije prostora za predmetno područje.

III. OBUHVAT PLANA
Članak 4.
Obuhvat Plana utvrđen je Odlukom o donošenju Plana ("Službeni glasnik Općine Vrsi" 02/11) i
prikazan na kartografskom prikazu u privitku ove Odluke.
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IV SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATI PLANA
Članak 5.
Unutar granica obuhvata Plana izgrađena je nekolicina stambenih zgrada u skladu sa aktima za
gradnju utvrđenim temeljem Plana.
Uvjeti za buduće intervencije u prostoru (gradnja i rekonstrukcija), utvrditi će se i provoditi
direktno temeljem Odredaba Prostornog plana uređenja Općine Vrsi.

V POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA KOJA DAJU ZAHTJEVE IZ PODRUČJA SVOG
DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI ĆE
SUDJELOVATI U POSTUPKU STAVLJANJA PLANA IZVAN SNAGE
Članak 6.
Utvrđuju se sljedeća javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora koji će sudjelovati u
postupku stavljanja plana izvan snage:
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru,
Ilije Smiljanića 3, 23000 Zadar,
2. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i civilne zaštite,
Andrije Hebranga bb, 23000 Zadar,
3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Zadar, Andrije Hebranga 11c,
23000 Zadar,
4. HEP d.d. Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar,
5. HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za izgradnju i investicije, Kupska 4,
10000 Zagreb
6. HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., PRP Split, Ludevita Posavskog 5, 21000 Split,
7. Hrvatske vode, Ispostava Zadar, R. Katalinića Jeretova 5, 23000 Zadar,
8. Hrvatske vode, VGO Split, Vukovarska 38, 21000 Split,
9. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb,
10. Hrvatske ceste, Tehnička ispostava Zadar, Stube Narodnog lista bb, 23000 Zadar,
11. Županijska uprava za ceste, Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23000 Zadar,
12. Vodovod d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17, 23000 Zadar,
13. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Ulica Roberta Frangeša
Mihanovića 9, 10110 Zagreb,
14. Lučka kapetanija Zadar, Liburnska obala 8, 23000 Zadar,
15. Županijska lučka uprava Zadar, Liburnska obala 6/5, 23000 Zadar,
16. Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje,
Brne Krnarutića 13, 23000 Zadar,
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VI PLANIRANI ROK PROVOĐENJE POSTUPKA STAVLJANJA PLANA IZVAN SNAGE
Članak 7.
Za provođenje postupka stavljanja Plana izvan snage planiraju se slijedeći rokovi:
-

dostava zahtjeva javnopravna tijela i drugih sudionika korisnika prostora utvrđenih
ovom Odlukom, u roku od najviše 15 dana,

-

javni uvid u trajanju od 8 dana,

-

izrada izvješća o javnoj raspravi 15 dana od završetka javne rasprave,
izrada Konačnog prijedloga Odluke o stavljanju Plana izvan snage 8 dana od objave
izvješča o javnoj raspravi,

-

donošenje Odluke o stavljanju Plana izvan snage 15 dana po pribavljenoj suglasnosti
Ministarstva.

V. IZVORI FINANCIRANJA POSTUPKA STAVLJANJA PLANA IZVAN SNAGE
Članak 8.
Za provođenje postupka stavljanja Plana izvan snage nije potrebno osigurati posebna financijska
sredstva.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vrsi".
Klasa: 350-02/15-01/04
Ur.broj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 18. ožujka 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić
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Na temelju članka 86. i 89 . Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) i
članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine Vrsi" br. 02/13) Općinsko vijeće
Općine Vrsi na svojoj 8. sjednici održanoj 18. ožujka 2015. god. donosi:
ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE "VRSI CENTAR" - UPU 39
Članak 1.
Donosi se Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja
stambene zone "Vrsi Centar" - UPU 39, u daljnjem tekstu: Odluka.
Urbanistički plan uređenja stambene zone "Vrsi Centar" - UPU 39 (u daljnjem tekstu: Plan)
donesen je 2011. godine i objavljen u "Službenom glasniku Općine Vrsi" broj 03/11).

I. PRAVNA OSNOVA ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE
Članak 2.
Postupak stavljanja Plana izvan snage vodit će se sukladno odredbama članaka 113. Zakona o
prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) – u daljnjem tekstu: Zakon.

II. RAZLOZI ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE
Članak 3.
U tjeku je donošenje novog prostornog plana uređenja Općine Vrsi kojim se mjenjaju lokacijski
uvjeti i način organizacije prostora za predmetno područje.

III. OBUHVAT PLANA
Članak 4.
Obuhvat Plana utvrđen je Odlukom o donošenju Plana ("Službeni glasnik Općine Vrsi" 03/11) i
prikazan na kartografskom prikazu u privitku ove Odluke.
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IV SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATI PLANA
Članak 5.
Unutar granica obuhvata Plana izgrađena je nekolicina stambenih zgrada u skladu sa aktima za
gradnju utvrđenim temeljem Plana.
Uvjeti za buduće intervencije u prostoru (gradnja i rekonstrukcija), utvrditi će se i provoditi
direktno temeljem Odredaba Prostornog plana uređenja Općine Vrsi.

V POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA KOJA DAJU ZAHTJEVE IZ PODRUČJA SVOG
DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI ĆE
SUDJELOVATI U POSTUPKU STAVLJANJA PLANA IZVAN SNAGE
Članak 6.
Utvrđuju se sljedeća javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora koji će sudjelovati u
postupku stavljanja plana izvan snage:
17. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru,
Ilije Smiljanića 3, 23000 Zadar,
18. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i civilne zaštite,
Andrije Hebranga bb, 23000 Zadar,
19. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Zadar, Andrije Hebranga 11c,
23000 Zadar,
20. HEP d.d. Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar,
21. HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za izgradnju i investicije, Kupska 4,
10000 Zagreb
22. HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o., PRP Split, Ludevita Posavskog 5, 21000 Split,
23. Hrvatske vode, Ispostava Zadar, R. Katalinića Jeretova 5, 23000 Zadar,
24. Hrvatske vode, VGO Split, Vukovarska 38, 21000 Split,
25. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb,
26. Hrvatske ceste, Tehnička ispostava Zadar, Stube Narodnog lista bb, 23000 Zadar,
27. Županijska uprava za ceste, Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23000 Zadar,
28. Vodovod d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17, 23000 Zadar,
29. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Ulica Roberta Frangeša
Mihanovića 9, 10110 Zagreb,
30. Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje,
Brne Krnarutića 13, 23000 Zadar,

VI PLANIRANI ROK PROVOĐENJE POSTUPKA STAVLJANJA PLANA IZVAN SNAGE
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Članak 7.
Za provođenje postupka stavljanja Plana izvan snage planiraju se slijedeći rokovi:
-

dostava zahtjeva javnopravna tijela i drugih sudionika korisnika prostora utvrđenih
ovom Odlukom, u roku od najviše 15 dana,

-

javni uvid u trajanju od 8 dana,

-

izrada izvješća o javnoj raspravi 15 dana od završetka javne rasprave,
izrada Konačnog prijedloga Odluke o stavljanju Plana izvan snage 8 dana od objave
izvješča o javnoj raspravi,

-

donošenje Odluke o stavljanju Plana izvan snage 15 dana po pribavljenoj suglasnosti
Ministarstva.

V. IZVORI FINANCIRANJA POSTUPKA STAVLJANJA PLANA IZVAN SNAGE
Članak 8.
Za provođenje postupka stavljanja Plana izvan snage nije potrebno osigurati posebna financijska
sredstva.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vrsi".
Klasa: 350-02/15-01/05
Ur.broj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 18. ožujka 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić
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Temeljem članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine Vrsi" br. 02/13) Općinsko
vijeće Općine Vrsi na svojoj 8. sjednici održanoj 18. ožujka 2015. god. donosi:
PROGRAM IZGRADNJE PROIZVODNE (INDUSTRIJSKE) ZONE "DUŠEVIĆA MLIN"

1. UVOD
Općina Vrsi se nalazi u području Sjeverne Dalmacije, u zapadnom dijelu Zadarske županije.
Proizvodna (industrijska) zona "Duševića mlin" se nalazi u istočnom dijelu Općine Vrsi.
Proizvodna (industrijska) zona "Duševića mlin" je utvrđena Prostornim planom uređenja Grada
Nina (dio koji se odnosi na Općinu Vrsi) i Urbanističkim planom uređenja proizvodne
(industrijske) zone "Duševića mlin".
Proizvodna (industrijska) zona "Duševića mlin" je dobro povezana sa svim dijelovima županije i
preko županijske ceste Zadar – Ražanac Ž 6007 i lokalne ceste Duševića Mlin-Visočane L 63056
sa svim gospodarskim središtima u regiji i zemlji, što će uvelike pridonijeti izgradnji
poduzetničke zone i razvoju poduzetništva. Također i blizina željezničke pruge i morske luke u
Zadru i zračne luke u Zemuniku doprinosi prometnoj povezanosti Proizvodne (industrijske) zone
"Duševića mlin".

2. SVRHA I CILJ PROGRAMA
Ovim Programom definira se Proizvodna (industrijska) zona "Duševića mlin" i utvrđuju mjere i
aktivnosti izgradnje i financijska sredstva za njegovu realizaciju.
Cilj je stvoriti povoljne prostorne i infrastrukturne uvjete za razvoj poduzetništva na području
Općine Vrsi.
Namjera je iskoristiti pogodni položaj proizvodne (industrijske) zone "Duševića mlin" u županiji,
koja je prometno dobro povezana, a nova prometnica - lokalna cesta Duševića Mlin-Visočane L
63056 dati će još veći značaj makro i mikro lokaciji poduzetničke zone.
Blizina Općine Vrsi gradu Zadru kao središtu županije uz mogućnosti dobivanja zemljišta od
Republike Hrvatske kao vlasnika zemljišta, zasigurno će privući i poduzetnike iz drugih dijelova
županije da uđu u poduzetničku zonu.
Sam položaj i pogodnosti koje se daju pri kupnji i sam rad u zoni privući će i poduzetnike iz
drugih hrvatskih županija, pa i iz inozemstva.
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3. PROGRAM RAZVOJA ZONE
3.1.PREDUVJETI ZA RAZVOJ ZONE
3.1.1. Prostorni preduvjeti
Prostorni preduvjeti polaze od prostorno – planske dokumentacije, koja definira područje kao
površine proizvodne (industrijske) namjene.
Prostornim i Urbanističkim planom uređenja planom definirana je izgradnja poduzetničke zone,
te se stvaraju pretpostavke za funkcionalni razvoj ovog dijela Općine, te njegovog optimalnog
povezivanja sa postojećim izgrađenim, pa i planiranim strukturama, kako bi tvorili skladnu
prostornu cjelinu u pogledu gospodarske iskoristivosti i ekološke ravnoteže.
Ovo će se ostvariti, između ostalog, planiranjem odgovarajuće prometne i komunalne
infrastrukturne mreže, predviđanjem kompatibilnih uslužnih i rekreativnih sadržaja, te načinom
izgradnje.
Prostornim i Urbanističkim planom uređenja planom definirana je izgradnja poduzetničke zone.

3.1.2. Urbanistički preduvjeti
Sadržaji koji će se ostvarivati na području proizvodne (industrijske) zone "Duševića mlin"
proizlaze ponajprije iz osnovne prostorne namjene površina određene PPUG-om grada Nina, te iz
Urbanističkog plana uređenja proizvodne (industrijske) zone "Duševića mlin". Vodeći se
temeljnim ciljevima da je potrebno utvrditi detaljnu namjenu, te suvislu i racionalnu organizaciju
prostora uvažavajući pri tom sve zatečene pojedinosti razmatranog područja, osnovna koncepcija
Urbanističkog plana uređenja proizvodne (industrijske) zone "Duševića mlin" je temeljena na
uvjetima definiranim u Prostornom planu uređenja za ovaj prostor.
Razvoj prostora sukladno planiranoj namjeni treba se odvijati na principu održivog razvoja, što
podrazumijeva maksimalno racionalno korištenje prostora, vodeći brigu o postizanju ravnoteže
između gospodarskih interesa i prirodnih mogućnosti i ograničenja po okolišu.
Planirana prometna mreža postavit će osnovnu strukturu temeljem koje će se osmisliti prostor i
definirati njegov sadržaj

3.1.3. Razvojni, gospodarski i ostali preduvjeti
Poticajne mjere za poduzetnike
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Općina Vrsi kao osnivač i nositelj razvoja poduzetničke zone, pored izdvajanja sredstava iz
Proračuna za infrastrukturno opremanje zone, odrediti će stimulativne uvjete i poticanja
poduzetničke aktivnosti. Općina Vrsi će pružiti pomoć poduzetnicima za lakši pristup do
potrebne dokumentacije za otpočinjanje poduzetničke aktivnosti u poduzetničkoj zoni.
Prednost pri odabiru poduzetničkih programa kojima će se omogućiti ulaganje u poduzetničku
zonu imaju oni poduzetnici koji zapošljavaju veći broj djelatnika,koji se planiraju baviti
proizvodnim djelatnostima te oni koji koriste i uvode u svoj rad naprednu tehnologiju kao i oni
poduzetnici koji su izvozno orijentirani.
Načelnik je ovlašten da procjeni važnost svakog projekta za upošljavanje većeg broja djelatnika i
sukladno tome predloži Općinskom vijeću donošenje odluke o poticajima odnosno olakšicama i
oslobođenjima povoljnijim od niže navedenih standardnih olakšica pojedinačno za svaki projekt.
STANDARDNE OLAKŠICE
Kupovina zemljišta
Ugovorom o prodaji zemljišta daje se mogućnost poduzetnicima - kupcima da bez kamate
otplaćuju ugovoreni iznos, sukladno odluci Općinskog vijeća koje može odobriti otplatu na 12
mjesečnih rata.

Komunalna naknada
Poduzetnici koji žele kupiti zemljište u zoni i organizirati gospodarsku aktivnost oslobađaju se od
plaćanja komunalne naknade prve dvije godine u iznosu od 100 %

Komunalni doprinosi
Općina Vrsi se odriče dijela komunalnog doprinosa za poduzetnike korisnike zone i to:
-

Kod izgradnje poslovnih objekata komunalni doprinos se umanjuje za 50%.
Kod izgradnje poslovnih objekata namijenjenih proizvodnji, komunalni doprinos se
umanjuje za 70%.

Računa se da će ovi poticaji dodatno stimulirati poduzetnike na ulaganja u Proizvodnu
(industrijsku) zonu "Duševića mlin" i na zapošljavanje djelatnika s područja Općine Vrsi.
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3.2.KRITERIJ ZA ODABIR PODUZETNIČKIH PROJEKATA
Prodaja u proizvodnoj (industrijskoj) zoni "Duševića mlin" ostvaruje se na temelju javnog
natječaja kojeg raspisuje Općinsko vijeće i kontinuirano traje do popunjenja svih površina.
Svaki poduzetnički program treba sadržavati jasno opisanu viziju i cilj poslovanja, poslovni plan,
vrijednost investicije koja se planira realizirati tim poduzetničkim programom.
Općinsko vijeće će pojedinačno odlučivati o svakom potencijalnom poduzetničkom projektu u
zoni.
Općinsko vijeće zadržava pravo da pri odabiru poduzetničkih projekata prednost da onim
poduzetničkm projektima koji imaju jasnu viziju i cilj poduzetničkog pothvata, poslovni plan i
vrijednost investicija koje namjeravaju realizirati u Zoni, zapošljavaju veći broj djelatnika,
poduzetnicima čija dinamika realizacije poduzetničkog programa odgovara bržem razvoju
Općine Vrsi i okolice, te poduzetnicima s pažnjom prema zaštiti okoliša.
3.3. POSTOJEĆE STANJE (URBANISTIČKO, ZEMLJIŠNO, INFRASTRUKTURNO)
POSTOJEĆE STANJE PODUZETNIČKE ZONE
Prostornim planom uređenja definirana je izgradnja poduzetničke zone na k.č.z., 624/1, 624/5,
624/6, 624/7, 624/8, 624/9, 624/10, 624/11, 624/12, 624/13, 624/14, 624/15, 624/16, 624/17,
624/18, 624/19, 624/20, 624/21, 624/22, 624/23, 624/24, 625, 626/1, 626/2, 627/1, 627/3, 628/2,
628/3, 628/4, 634/2, 635, 636/1, 636/2, 637/1, 639/2, 641/3, 641/4, 641/5, 642/2, 642/5 i 642/6
sve k.o. Poljica.
Proizvodna (industrijska) zona "Duševića mlin" se nalazi u istočnom dijelu Općine Vrsi, na
sjeverozapadu je omeđena županijskom cestom Zadar – Ražanac Ž 6007, a na sjeveroistoku
lokalnom cestom Duševića Mlin-Visočane L 63056.
Područje je u potpunosti vlasništvo Republike Hrvatske.
Unutar proizvodne (industrijske) zone PPUG-om dozvoljena je prvenstveno izgradnja i razvoj
proizvodnih i prerađivačkih pogona. Zanatske i uslužne djelatnosti, skladišni prostori i trgovina,
te ostale slične djelatnosti, dozvoljene su kao popratni sadržaji u funkciji primarne namjene zone.
Unutar ove zone obvezno je osigurati najmanje 15% od ukupne površine za zajedničke javne
potrebe (prometnice, parkirališta, zelene površine i sl.).
Najviša izgrađenost parcele je 40%, a najviša iskoristivost parcele jest 1,0.
Građevinska parcela ne može biti manja od 1.000 m2, a širina ulične fronte građevinske parcele
mora biti 14 m ili više.
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Visina je uvjetovana tipom gospodarske djelatnosti a ne smije biti viša od 7,5 m. Izuzetak čine
građevine ili dijelovi građevina kada to zahtijevaju tehnološki postupci.
Najmanja udaljenosti od susjedne parcele i pristupnog puta je h/2, ali ne manje od 3 m.
Do sada nisu izgrađeni nikakvi poslovni ni infrastrukturni objekti
3.4. PODUZETNIČKI INTERES ZA ULAZAK U ZONU
U svibnju 2007.g. je objavljen javni poziv za ispitivanje interesa za ulaganje u zonu.
Prema potrebi javni poziv će se ponoviti.

3.5. KONCEPCIJA RAZVOJA ZONE
Tijekom 2016. - 2022.g. ovisno o interesu poduzetnika trebala bi završiti izgradnja
infrastrukturne mreže:
- telefonska mreža,
- vodovodna mreža,
- odvodnja,
- javna rasvjeta,
- ceste.
Budući da je područje u potpunosti vlasništvo Republike Hrvatske u postupku je izvlaštenje
Države.
Izgradnja infrastrukture u Zoni planirana je na način da se ovisno o prodaji zemljišta odnosno o
potrebama poduzetnika u zoni dalje proširuje odnosno izgradi komunalna infrastruktura.
Planirana izgradnja infrastrukture raditi će se etapno ovisno o prodaji zemljišta i otvaranju novih
pogona.
Općina Vrsi računa ubrzati prodaju parcela putem javnog natječaja koji je objavljen i
kontinuirano traje do prodaje svih površina.
Cijena parcele utvrditi će se u zavisnosti od interne zone u kojoj se kupuje parcela i djelatnosti
koju će obavljati poduzetnik – kupac.

3.6. ROKOVI REALIZACIJE
Realizacija poduzetničke zone planirana je na temelju iskazanog poduzetničkog interesa i
prostorno planske dokumentacije.
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Predviđeno je da će punjenje zone završiti do 2025. godine.
Budući da ova realizacija ovisi o više parametara koji su promjenjivi tijekom vremena i vezani za
niz gospodarskih, financijskih i tržišnih elemenata u danom vremenu, intenzitet i rokovi ulaganja
prilagođavati će se ovim elementima i trenutnom stanju interesa.
Za slučaj da nakon predviđenih rokova bude popunjena zona, a interes ne prestane, radit će se
program daljnjeg proširenja zone.

4. PLANIRANA ULAGANJA U IZGRADNJU INFRASTRUKTURE U ZONI
IZDACI
Izdaci i ulaganja u Proizvodnu (industrijsku) zonu "Duševića mlin" odnose se na izradu projektne
dokumentacije za komunalno opremanje zone i izgradnju komunalne infrastrukture u zoni s
pratećim troškovima investicija (stručni nadzor i sl.).
Komunalno opremanje zone provodi se u nivou koji obuhvaća izgradnju:
- asfaltiranje prometnica,
- kanalizacije za prihvat otpadnih i oborinskih voda
- elektroenergetske mreže
- javne rasvjete,
- telefonske linije.
U periodu od 2016. godine do 2022. godine planirana je izgradnja infrastrukture na području od
49,64 ha. Izgradnja infrastrukture u Zoni planirana je na način da se ovisno o prodaji zemljišta
odnosno o potrebama poduzetnika u zoni dalje proširuje odnosno izgradi komunalna
infrastruktura. Planirana izgradnja komunalne infrastrukture financirati će se dijelom iz
Općinskog proračuna, a dijelom iz potpora raznih ministarstva Republike Hrvatske i raznih
fondova Europske unije.

5. PLANIRANI PRIHODI OD REALIZACIJE PROJEKATA U ZONI
Planira se ostvarenje prihoda prodajom zemljišta poduzetnicima, te prihodi ostvareni naplatom
komunalnih naknada i komunalnih doprinosa.
Općina planira u periodu od 2016. do 2025. godine prodaju slobodnih zemljišta.
Visina prihoda ostvarenih od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada ovisi o broj
realiziranih poduzetničkih projekata u zoni i o površini koju otkupe poduzetnici.
S obzirom na poticaje koje Općina Vrsi odobrava poduzetnicima pri otpočinjanju njihovih
poduzetničkih aktivnosti prihodi od komunalnih doprinosa i naknada mogu se očekivati u manjoj
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mjeri već 2016. godine i svake naredne će rasti ovisno o broju započetih djelatnosti i proteku
vremena djelovanja u poduzetničkoj zoni.
Realizacijom novih poduzetničkih projekata prihodi će se povećavati i protekom vremena
tijekom kojeg se ostvaruju mnogobrojne olakšice prihodi će se povećavati.

6. UPRAVLJANJE ZONOM
Za upravljanje projektom izgradnje, te za organizaciju provedbe programa razvoja Zone
naknadno će se utvrditi odgovorna osoba.

7. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vrsi".

Klasa: 300-02/15-01/02
Ur.broj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 18. ožujka 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić
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Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj
158/03) i članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine Vrsi" broj 02/13), Općinsko
vijeće Općine Vrsi na svojoj 8. sjednici održanoj 18. ožujka 2015. godine donosi:
IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IMENOVANJU VIJEĆA ZA DODJELU KONCESIJSKIH
ODOBRENJA
Članak 1.
U stavku 4. članka 3. Odluke se briše Krešimir Laštro, te stavlja mr.sc. Ljiljana Peričin.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vrsi".

Klasa: 342-01/14-01/03
Ur.broj: 2198/34-01-15-2
U Vrsima, 18. ožujka 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01, 129/05 i 36/09), te članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik
Općine Vrsi" broj 02/13), Općinsko vijeće Općine Vrsi na svojoj 8. sjednici održanoj 18. ožujka
2015. godine donosi:
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
DJEČJEG VRTIĆA "VRŠKA VILA" ZA 2014. GODINU
Članak 1.
Prihvaća se izvještaj o izvršenju Financijskog plana dječjeg vrtića "Vrška vila" za 2014. godinu.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vrsi".

Klasa: 601-02/15-01/06
Ur.broj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 18. ožujka 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić
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Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne Novine" 10/97,
107/07 i 94/13), te članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine Vrsi" br. 02/13),
Općinsko vijeće Općine Vrsi na svojoj 8. sjednici održanoj 18. ožujka 2015. god. donosi:

ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PLAN UPISA ZA
2015./2016. PEDAGOŠKU GODINU
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na Plan upisa za 2015./2016. pedagošku godinu Dječjeg vrtića
"Vrška vila" Vrsi.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vrsi".

Klasa: 601-02/15-01/05
Ur.broj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 18. ožujka 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić

27

Broj: 01/15

Službeni glasnik Općine Vrsi

18. ožujka 2015.g.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine Vrsi" br. 02/13) Općinsko
vijeće Općine Vrsi na svojoj 8. sjednici održanoj 18. ožujka 2015. god. donosi:
ODLUKA
O IZRADI STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE VRSI DO 2020.G.
Članak 1.
Ovom Odlukom o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Vrsi pristupa se izradi
Strateškog razvojnog programa Općine Vrsi.
Strateškim razvojnim programom definirati će se vizija, odrediti će se strateški ciljevi, strateški
prioriteti i mjere razvoja Općine Vrsi.
Članak 2.
Ovlašćuje se Načelnik za provođenje ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Vrsi stupa na snagu osmoga dana od
dana objave u "Službenom glasniku Općine Vrsi".

Klasa: 302-01/15-01/01
Ur.broj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 18. ožujka 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić
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Na članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine Vrsi" br. 02/13) Općinsko vijeće
Općine Vrsi na svojoj 8. sjednici održanoj 18. ožujka 2015. god. donosi:
ODLUKU O IZGRADNJI PROIZVODNE (INDUSTRIJSKE) ZONE "DUŠEVIĆA MLIN" – 1.
FAZA
Članak 1.
Donosi se Odluka o izgradnji proizvodne (industrijske) zone "Duševića mlin" – 1. faza.
Proizvodna (industrijska) zona "Duševića mlin" je utvrđena Prostornim planom uređenja Grada
Nina (dio koji se odnosi na Općinu Vrsi) (Službeni glasnik Općine Vrsi 01/11) i Urbanističkim
planom uređenja proizvodne (industrijske) zone "Duševića mlin" (Službeni glasnik Grada Nina
21/05).
Članak 2.
Izgradnja proizvodne (industrijske) zone "Duševića mlin" je Urbanističkim planom uređenja
proizvodne (industrijske) zone "Duševića mlin" predviđena u etapama i to u tri faze.
Mjere koje je potrebno poduzeti za pripremu izgradnje, odnosno pripremu zemljišta za izgradnju
koja obuhvaća:
a) uređenje imovinsko-pravnih odnosa s vlasnikom – Republikom Hrvatskom (potpuno
izvlaštenje),
b) provedbu parcelacije i izradu parcelacijskog elaborata,
c) izradu glavnih i izvedbenih projekata komunalne infrastrukture,
d) izradu idejnog rješenja za izgradnju i za uređenje javnih zelenih površina.
Članak 3.
Nakon pripremnih radnji potrebno je pristupiti uređenju komunalnih objekata i uređaja koje
sadrži:
a)
b)
c)
d)

izgradnja prometnica,
izgradnja objekata infrastrukture za vodoopskrbu, odvodnju, elektroopskrbu i TT mrežu,
izvedba javne rasvjete,
uređenje javnih zelenih površina.
Članak 4.

Prva faza Proizvodne (industrijske) zona "Duševića mlin" obuhvaća katastarske čestice zemlje:
624/1, 624/6, 624/7, 624/8, 624/9, 624/10, 624/11, 624/12, 624/13, 624/14, 624/15, 624/16,
624/17, 624/18, 624/19, 624/20, 624/21, 624/22, 624/23, 626/2, 627/3, 628/3 sve k.o. Poljica
Katastarske čestice zemlje iz obuhvata 1. faze izgradnje Proizvodne (industrijske) zone
"Duševića mlin" su upisane u Zemljišne knjige Općinskog suda u Zadru kao vlasništvo
Republike Hrvatske.
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Članak 5.
Sistematizacija prema namjeni i površini je napravljena kako slijedi u Tablici 1.
Članak 6.
Ovlašćuje se Načelnik za provedbu ove Odluke.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vrsi".

Klasa: 300-02/15-01/01
Ur.broj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 18. ožujka 2015.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI
Predsjednik:
Josip Ćošić

30

Službeni glasnik Općine Vrsi

NAMJENA
PARCELE

Površina

ha

a

m
2

kaseta 25a - Z1
(UPU)
javne
zelene površine
(javni park,
odmorište ili vrt)
kaseta 3 - K1 (UPU)
poslovna namjena:
pretežito uslužna K1
kaseta 4 - K1 (UPU)

P-

624/1

Z1

3

50

15

624/6

54

K1

40

pretežno
uslužna
624/7
624/8

K1
P

1

13

17

03

41

24

86

javno
parkiralište
624/9

K1

Površina
samo parcele
infrastrukture

m2

m2

m2

35.015,00

35.015,00

5.440,00

5.440,00

624/10

K1

kaseta 27 - Z1 (UPU)

624/11

TS-1 (UPU)

624/12

Z1
TS-1

1. FAZA (UPU)

1.317,00

1.317,00

1. FAZA - 4.
podfaza

10.341,00

10.341,00

2.486,00

2.486,00

1.836,00

1.836,00

2.762,00

2.762,00

1. FAZA (UPU)

18

36

pretežno
uslužna

trafostanica

Površina
parcele za
poduzetnike

1. FAZA (UPU)

pretežno
uslužna

kaseta 1 - K1 (UPU)

253

Površina sve parcele

1. FAZA (UPU)

javno parkiralište
kaseta 2 - K1 (UPU)

NAPOMENA
U VEZI FAZE

Broj z.k.ul.

Broj parcele

BROJ KASETE iz
UPU-a - OPIS
NAMJENE

18. ožujka 2015.g.

Broj katastarskog plana
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1. FAZA (UPU)

27

62

1. FAZA (UPU)

47

1. FAZA - 5.
podfaza

47,00

47,00
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ul. "B" i dio ul. "C"
(UPU) javne
prometnice
ulice "H", "I" i "J"
dio ul. "L" i "M"
(UPU) javne
prometnice

624/13

TS-2 (UPU)

624/15

P-

624/14

45

69

CESTE

2

46

58

624/17

47

TS-2

624/16

1

P

00

28

30

42

94

78

javno
parkiralište
624/18

I1

1

PROIZVODNA

624/19

I1

I1

1

03

I1

K1
pretežno
uslužna

14.569,00

24.658,00

24.658,00

47,00

47,00

1. FAZA (UPU)
1. FAZA 3.
podfaza

10.028,00

10.028,00
3.042,00

3.042,00

19.478,00

19.478,00

10.340,00

10.340,00

21.373,00

21.373,00

11.375,00

11.375,00

9.206,00

9.206,00

1. FAZA (UPU)

2

13

73
1. FAZA (UPU)

1

13

75

PROIZVODNA

624/22

1. FAZA 6.
podfaza

40

PROIZVODNA

624/21

14.569,00

1. FAZA (UPU)

PROIZVODNA

624/20

1. FAZA - 1.
podfaza
1. FAZA 2.
podfaza

prometnice

javno parkiralište
kaseta 11 - I1 (UPU)
proizvodna namjena
pretežito
Industrijska
kaseta 18 - I1 (UPU)
proizvodna namjena
pretežito
Industrijska
kaseta 10 - I1 (UPU)
proizvodna namjena
pretežito
Industrijska
kaseta 17 - I1 (UPU)
proizvodna namjena
pretežito
Industrijska
kaseta 26 - K1 (UPU)
poslovna namjena:
pretežito uslužna K1

1

prometnice

trafostanica

parcela u središnjem
krugu

CESTE
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1. FAZA (UPU)

92

6
1. FAZA (UPU)
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IS parcela
biopročistača
dio ulice "M" javne
prometnice

IS -

624/23

parcela
biopročistača

1

14

89

parcela
biopročistača
626/2

CESTE

14 82

prometnice
627/3

IS

5

parcela
biopročistača

parcela
biopročistača

IS -

IS

628/3

IS

4 29

parcela
biopročistača
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1. FAZA 1.
podfaza
1. FAZA 2.
podfaza
1. FAZA 1.
podfaza
1. FAZA 1.
podfaza

11.489,00

11.489,00

1.482,00

1.482,00

5,00

5,00

429,00

429,00

Tablica 1.
sveukupno
m2

196.765,00

površina
svih parcela

130.656,00

površina
parcela
za
poduzetnike

66.109,00

površina
parcela
za
komunalnu
infrastrukturu
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Na temelju članka 18. stavka 3., Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13), te članka
46. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine Vrsi" br. 02/13), Načelnik Općine Vrsi
donosi:
PRAVILNIK O NABAVI ROBA,
RADOVA I USLUGA BAGATELNE VRIJEDNOSTI
1. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Temelj za donošenje Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti (u daljnjem
tekstu: Pravilnik) predstavlja Zakon o javnoj nabavi: NN 90/11, 83/13 i 143/13 (u daljnjem
tekstu: Zakon o javnoj nabavi).
Članak 2.
Općina Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, Vrsi, OIB: 75575288881 (u daljnjem tekstu: Naručitelj)
obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi, sukladno članku 6. istoga.
Članak 3.
Naručitelj će primjenjivati ovaj Pravilnik na način koji omogućava učinkovitu nabavu, te
ekonomično trošenje javnih sredstava.

2. PREDMET PRAVILNIKA
Članak 4.
Ovim Pravilnikom uređuje se postupanje i odgovornost djelatnika Naručitelja u planiranju,
pripremi, provođenju i ugovaranju nabava roba i usluga do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno
radova do 500.000,00 kn (bez PDV-a), sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi.
Za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za
nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) – tzv. bagatelna nabava,
Naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi, tj. za navedene nabave provode se
postupci propisani ovim Pravilnikom.
Članak 5.
U provedbi nabave roba, usluga i izvođenja radova, pored ovog Pravilnika Naručitelj će
primjenjivati i druge važeće zakone, podzakonske akte, upute, odluke i pravilnike, a koji se
odnose na pojedini predmet nabave.
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3. POSTUPANJE I UGOVARANJE
3.1. Početak postupka, način komunikacije i vrijednosni pragovi
Članak 6.
Sve postupke nabave propisane ovim Pravilnikom za potrebe Općine Vrsi provodi Jedinstveni
upravni odjel koji podnosi Načelniku pisani zahtjev za pokretanje postupka nabave roba i
usluga vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno radova vrijednosti do 500.000,00 kn
(bez PDV-a).
Uz zahtjev iz prethodnog stavka ove točke dostavlja se sva potrebna dokumentacija i tehnička
specifikacija kako bi se predmetni postupak nabave mogao uredno i pravilno provesti.
Članak 7.
Sredstva komunikacije i svake druge razmjene informacija između Naručitelja i gospodarskih
subjekata su: poštanska pošiljka, telefaks ili elektronička pošta ili kombinacija tih sredstava,
prema odabiru Naručitelja u svakom pojedinom postupku nabave.
Članak 8.
Zaposlenici Naručitelja istražuju tržište, te prikupljaju nazive i adrese gospodarskih subjekata
kojima će biti upućen Poziv na dostavu ponude. U tu svrhu koristiti će se i vlastita baza
podataka.
Članak 9.
Za nabave roba, usluga i radova do 5.000,00 kn u plaćanju gotovinom Naručitelj neće izdavati
narudžbenicu.
Za nabave roba, usluga i radova do 70.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj će u pravilu izdati
narudžbenicu.
Za nabave roba i usluga od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj će, u svrhu
ispitivanja tržišta, uputiti najmanje 3 (tri) poziva na dostavu ponude.
Za nabave radova od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj će, u svrhu
ispitivanja tržišta, uputiti najmanje 3 (tri) Poziva na dostavu ponude.
Naručitelj zadržava pravo uputiti 1 (jedan) Poziv na dostavu ponude za nabave iz stavka 2. i 3.
ovog članka i to u slijedećim okolnostima:
-

kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih
prava ugovor o nabavi može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt,
kada je to nužno potrebno zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje
Naručitelj nije mogao predvidjeti.

3.2. Prikupljanje ponuda
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Članak 10.
Ponude se prikupljaju putem Poziva na dostavu ponude. Naručitelj će u pravilu svim pozvanim
gospodarskim subjektima uz Poziv na dostavu ponude, dostaviti troškovnik i prijedlog ugovora.
Pored podataka navedenih u Pozivu na dostavu ponude, od gospodarskih subjekata može se
tražiti dostava i druge dokumentacije (fotografije, prospekti, izjave, potvrde, dozvole i slično),
ovisno o predmetu nabave.
Članak 11.
Prilikom određivanja rokova za dostavu ponuda Naručitelj će uzeti u obzir složenost predmeta
nabave, poštujući minimalne rokove propisane ovim Pravilnikom.
Rokovi za dostavu ponude određuju se na način da se utvrdi točan datum i vrijeme do kojega
gospodarski subjekti mogu pravodobno dostaviti svoju ponudu.
Rok za dostavu ponude za nabavu roba i usluga od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn (bez PDV-a)
iznosi najmanje 5 dana. Rok za dostavu ponude za nabavu radova od 70.000,00 kn do
500.000,00 kn (bez PDV-a) iznosi najmanje 5 dana.
Iznimno od stavaka 3. i 4. ovog članka, Naručitelj može u posebnim situacijama i radi žurnosti
odrediti kraći rok za dostavu ponuda.
Članak 12.
Gospodarski subjekti podnose svoje ponude na način i u rokovima kako je propisao Naručitelj za
svaki pojedini postupak nabave, u skladu sa ovim Pravilnikom, i to na obrascu Ponudbenog lista,
dostavljenom od strane Naručitelja.
3.3. Otvaranje, pregled i analiza ponuda
Članak 13.
Službenici iz Jedinstvenog upravnog odjela obavljaju otvaranje, pregled i analizu zaprimljenih
ponuda.
Osobe iz prethodnog stavka ovog članka izrađuju i ovjeravaju Zapisnik o otvaranju, pregledu i
analizi ponuda.
Otvaranje ponuda može biti javno ukoliko je tako navedeno u Pozivu na dostavu ponude.
Ako u roku za dostavu ponuda Naručitelj ne zaprimi niti jednu ponudu ili ako su sve dostavljene
ponude nepravilne, neprihvatljive ili neprikladne, Naručitelj može uputiti Poziv na dostavu
ponude 1 (jednom) gospodarskom subjektu, te odabrati njegovu ponudu pod uvjetom da se
izvorni uvjeti bitno ne mijenjaju, ili poništiti postupak nabave.
Nepravilna je ponuda koja nije izrađena u skladu sa uvjetima iz Poziva na dostavu ponude,
sadrži
odredbe koje Naručitelj smatra štetnima ili za koju Naručitelj osnovano smatra da je posljedica
nedopuštenog sporazuma gospodarskih subjekata.
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Neprihvatljiva je ponuda koja zbog formalnih ili drugih objektivnih razloga ne može biti
odabrana.
Neprikladna ponuda je ponuda koja u cijelosti ne odgovara potrebama Naručitelja određenim u
Pozivu na dostavu ponude, odnosno ponuda kojom se nude roba, radovi ili usluge koje očito ne
zadovoljavaju potrebe Naručitelja u odnosu na traženi predmet nabave.
Članak 14.
Na temelju Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda izrađuje se Odluku o odabiru,
odnosno poništenju nabave koju potpisuje Načelnik.
Članak 15.
Naručitelj će najkasnije u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda donijeti Odluku o odabiru,
odnosno Odluku o poništenju postupka nabave.

3.4. Ugovaranje i realizacija
Članak 16.
Za nabavu robe i usluga do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova do
500.000,00 kn Naručitelj sa izabranim gospodarskim subjektom sklapa Ugovor.
Postupak sklapanja ugovora provodi Načelnik.
Po završetku ugovaranja, nadležnom upravnom tijelu koje je započelo postupak dostavlja se
kopija ugovora i ponudbeni troškovnik odabranog gospodarskog subjekta na realizaciju.
Članak 17.
Realizaciju Ugovora prati Jedinstveni upravni odjel.
Članak 18.
Naručitelj može sa gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni Ugovor sklopiti Dodatak
ugovoru:
-

-

za dodatne isporuke robe od ponuditelja sa kojim je zaključen osnovni ugovor, ako bi
promjena istoga obvezala Naručitelja da nabavi robu koja ima drugačije tehničke značajke
što bi rezultiralo nesukladnošću ili tehničkim poteškoćama u radu i održavanju, za dodatne
radove koji nisu bili uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor,
za nove radove koji se sastoje u ponavljanju sličnih radova koji se dodjeljuju gospodarskom

subjektu,
-

za dodatne usluge koje nisu bile uključene u početni projekt niti u osnovni ugovor,
za nove usluge koje se sastoje u ponavljanju sličnih usluga koje se dodjeljuju gospodarskom

subjektu.
Vrijednost roba, radova ili usluga iz svih sklopljenih Dodataka ugovoru, zajedno sa osnovnim
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ugovorom, ne smije prijeći vrijednosne pragove iz članka 4. ovog Pravilnika.

4. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga
bagatelne vrijednosti Općine Vrsi, Klasa: 406-09/14-01/2, Urbroj: 2198/34-01-14-1 od 02.
siječnja 2014. godine ("Službeni glasnik Općine Vrsi" 01/14)
Članak 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku Općine
Vrsi".

Klasa: 406-09/14-01/03
Urbroj: 2198/34-01-14-1
Vrsi, 19. prosinca 2014.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKI NAČELNIK
Načelnica:
Sandra Vukić, prof.
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Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", br. 28/10), Načelnica Općine Vrsi donosi:

ODLUKU
O OSNOVICI ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA OPĆINE VRSI

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsi.

Članak 2.
Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Vrsi iznosi 5.108,84 kuna bruto.

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaćama i naknadama dužnosnika i
djelatnika Općine Vrsi: Klasa: 120-01/10-01/03; Ur.broj: 2198/34-01-10-1 od 16. rujna 2010.
god. ("Službeni glasnik Općine Vrsi" 03/10).

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vrsi".

Klasa: 120-01/15-01/01
Urbroj: 2198/34-01-15-1
Vrsi, 18. ožujka 2015. god.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKI NAČELNIK
Načelnica:
Sandra Vukić, prof.
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“Službeni glasnik Općine Vrsi” - Službeno glasilo Općine Vrsi
Izdavač: Općina Vrsi – Urednik: Josip Devčić
Vrsi, dr. Franje Tuđmana 6, tel. 023/360-625
e-mail: opcina.vrsi@gmail.com
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