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Temeljem članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12), te
članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
("Narodne novine", br. 24/13), te članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine
Vrsi" br. 02/13), Općinsko vijeće Općine Vrsi na 9. sjednici održanoj 29. svibnja 2015. godine
donosi:
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE VRSI ZA 2014. GODINU
Članak 1.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsi za 2014. godinu sadrži:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV
6
7

PRIHODI POSLOVANJA

PLAN 2014.

IZVRŠENJE 2014.

INDEKS

8.307.019,99

7.923.652,87

95,39

0,00

0,00

PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE

0,00

UKUPNO PRIHODI (6 + 7)

8.307.019,99

7.923.652,87

95,39

3

RASHODI POSLOVANJA

5.834.743,33

5.315.941,16

91,11

4

RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE

3.865.256,67

2.320.986,61

60,05

UKUPNO RASHODI (3+4)

9.700.000,00

7.636.927,77

78,73

RAZLIKA

-1.392.980,01

286.725,10

B.
BROJČANA OZNAKA I NAZIV
8
5

RAČUN FINANCIRANJA
PLAN 2014.

IZVRŠENJE 2014.

INDEKS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PLAN 2014.

IZVRŠENJE 2014.

INDEKS

VIŠAK PRIHODA

1.392.980,01

1.392.980,02

100,00

VIŠAK PRIHODA IZ
PRETHODNIH GODINA

1.392.980,01

1.392.980,02

PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
RAZLIKA – NETO
FINANCIRANJE

C. REZULTAT POSLOVANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIV
9

100,00

Članak 2.
Ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj,
programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda, Računu
financiranja i Posebnom dijelu proračuna.
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OPĆINA VRSI
VRSI
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PRORAČUNA
Od datuma: 01/01/2014 Do datuma 31/12/2014
PRIHODI

Plan

Izvršeno

Indeks

6111

Porez i prirez/D od nesamost. rada

1,093,769.99

1,022,349.76

93.47

611

POREZ IPRIREZ NA DOHODAK

1,093,769.99

1,022,349.76

93.47

6131

Stalni porezi na nepokretnu imovinu

1,150,000.00

1,101,895.93

95.82

6134

Povremeni porez na imovinu

950,000.00

831,091.39

87.48

613

POREZI NA IMOVINU

2,100,000.00

1,932,987.32

92.05

6142

Porez na promet

42,000.00

38,721.17

92.19

6145

Porez na korištenje dobara i izvođ. aktivnost

31,000.00

30,356.58

97.92

614

POREZ NA ROBU I USLUGE

94.63

61

PRIHODI OD POREZA

73,000.00

69,077.75

3,266,769.99

3,024,414.83

92.58

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

68,900.00

69,320.00

100.61

633

POMOĆI IZ PRORAČUNA

68,900.00

69,320.00

100.61

63

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE D

68,900.00

69,320.00

100.61

6413

Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju

40,000.00

37,899.41

94.75

641

PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE

6421

Naknade za koncesije

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

6423

Naknadeza korištenje nefinancijeke imovine

6429

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

642

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

64

PRIHODI OD IMOVINE

40,000.00

37,899.41

94.75

113,000.00

131,051.81

115.98

29,000.00

27,300.00

94.14

96,500.00

117,792.88

122.07

330,000.00

320,357.78

97.08

568,500.00

596,502.47

104.93
104.26

608,500.00

634,401.88

6512

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade

5,000.00

5,000.00

100

6513

Ostale upravne pristojbe i naknade

1,500.00

1,288.08

85.87

651

UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE

6522

Prihodi vodnog gospodarstva

6526

Ostali nespomenuti prihodi

6,500.00

6,288.08

96.74

52,000.00

74,480.43

143.23

389,600.00

341,667.91

87.7

652

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

441,600.00

416,148.34

94.24

6531

Komunalni doprinosi

2,600,000.00

2,528,547.58

97.25

6532

Komunalne naknade

1,200,000.00

1,128,550.52

94.05

6533

Naknade za priključak

10,000.00

10,000.00

653

Komunalni doprinosi i naknade

3,810,000.00

3,667,098.10

96.25

65

PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I PO POSEB. PROPISIMA

4,258,100.00

4,089,534.52

96.04

100

6615

Prihodi od pruženih usluga

19,000.00

19,000.00

661

Prih. Od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga

19,000.00

19,000.00

100
100

6631

Tekuće donacije

85,000.00

86,206.00

101.42

663

DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ. OSOBA IZVAN OPĆ. PROR.

66

PRIH. OD PRODAJE PROIZVODA, ROBE USLUGA I DONACIJA

85,000.00

86,206.00

101.42

104,000.00

105,206.00

101.16

6831

Ostali prihodi

750.00

775.64

103.42

683

Ostali Prihodi

750.00

775.64

103.42

68

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

750.00

775.64

103.42

PRIHODI POSLOVANJA

8,307,019.99

7,923,652.87

95.39

9221

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA

1,392,980.01

1,392,980.02

100

922

VIŠAK/MANJAK PRIHODA

1,392,980.01

1,392,980.02

100

92

REZULTAT POSLOVANJA

1,392,980.01

1,392,980.02

100

VLASTITI IZVORI

1,392,980.01

1,392,980.02

100

9,700,000.00

9,316,632.89

Klasa:6

Klasa:9

UKUPNO PRORAČUN:

96.05
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Članak 3.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrsi za 2014. godinu stupa na snagu danom
objave u "Službenom glasniku Općine Vrsi".

Klasa: 400-08/15-01/02
Ur.broj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 29. svibnja 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić
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Na temelju članka 49. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12), i članka 31.
Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine Vrsi" broj 02/13), Općinsko vijeće Općine Vrsi
na 9. sjednici, održanoj dana 29. svibnja 2015. godine donosi:
ODLUKU O NAMJENI VIŠKA PRIHODA PO GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE VRSI ZA 2014. GODINU
Članak 1.
Sredstva viška prihoda, iskazana Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Vrsi za
2014. godinu, u iznosu od 1.679.705,12 kuna određena su za sljedeću namjenu:
R.B.

OPIS

IZNOS

SVEUKUPNO NAMJENSKI VIŠAK PRIHODA IZ
2014. GODINE (1-3)
1.

Izgradnja zgrade Vatrogasnog doma u Vrsima

2.

Izgradnja javne rasvjete

1.679.705,12
1.325.000,00
354.705,12

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku Općine
Vrsi".

Klasa: 400-08/15-01/03
Ur.broj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 29. svibnja 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić
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Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne
novine" broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08. i 38/09 i
153/09), Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Republike Hrvatske za razdoblje od
2013. do 2017. godine i članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine Vrsi" br.
02/13) Općinsko vijeće Općine Vrsi na svojoj 9. sjednici održanoj 29. svibnja 2015. god. donosi
ODLUKU O NAČINU, UVJETIMA I POSTUPKU RASPOLAGANJA
IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE VRSI

UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se način, uvjeti i postupak raspolaganja nekretninama i pokretninama u
vlasništvu Općine Vrsi (dalje u tekstu: Općina). Raspolaganje nekretninama i pokretninama u
smislu ove Odluke obuhvaća upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine i
odlučivanje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina u vlasništvu Općine.
Članak 2.
Nekretninama i pokretninama (dalje u tekstu: imovina) u vlasništvu Općine upravlja Općinski
načelnik Općine Vrsi (dalje u tekstu: Općinski načelnik). Općinski načelnik odlučuje o stjecanju
i otuđivanju imovine Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju
imovine, a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje imovine
planirano u Proračunu Općine, a isto je provedeno u skladu sa zakonom i ostalim pozitivnim
propisima.
Općinsko vijeće Općine Vrsi (dalje u tekstu: Općinsko Vijeće) odlučuje o stjecanju i otuđenju
imovine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5%, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od
1.000.000,00 (jedan milijun) kuna od iznosa prihoda iz stavka 2. ovoga članka.

RASPOLAGANJE IMOVINOM
Članak 3.
Općinski načelnik i Općinsko vijeće imovinom Općine raspolažu pažnjom dobrog gospodara po
načelima zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti u cilju stvaranja uvjeta za gospodarski razvitak
Općine, za osiguranje društvenih, komunalnih i drugih interesa te za probitak i socijalnu
sigurnost građana Općine.
Članak 4.
Upravljanje imovinom podrazumijeva umijeće gospodarenja s ciljem očuvanja i povećanja
vrijednosti imovine. Stjecanje i otuđivanje imovine obuhvaća prodaju, kupnju, darovanje te
zaključivanje drugih pravnih poslova koji važećim propisima nisu zabranjeni, o čemu se donosi
pojedinačni akt. Upravljanje, stjecanje i otuđivanje imovine provedi se skladno zakonskim
propisima, Statutom Općine Vrsi i ovom Odlukom.
18
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Članak 5.
O raspolaganju imovinom u smislu stavaka 2. i 3. članka 2. ove Odluke Općinski načelnik
odnosno Općinsko vijeće donosi odluku. Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži namjeru
Općine za prodaju imovine, njenu bližu oznaku i početnu vrijednost (cijenu) imovine, način i rok
isplate, a prema potrebi i druge podatke. Ako Općina stječe (kupuje) imovinu Odlukom se
određuje namjera Općine za kupnju dotične imovine s naznakom cijene, rokom i načinom
plaćanja, te druge podatke.
PROVOĐENJE NATJEČAJA
Članak 6.
Nekretnine u vlasništvu Općine prodaju se putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda
ili usmenim javnim nadmetanjem pod uvjetima propisanim ovom Odlukom. Iznimno od odredbe
stavka 1. ovoga članka raspolaganje i stjecanje imovine može se vršiti izravnom pogodbom kada
je to zakonom i ovom Odlukom propisano.
Članak 7.
Vrijednost imovine koja se izlaže prometu odnosno njena početna kupoprodajna cijena (tržišna
vrijednost) u natječajnom postupku u smislu ove Odluke utvrđuje se na temelju procjene koju je
za tu imovinu izradio ovlašteni procjenitelj.
Članak 8.
Natječaj za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda ili usmenim javnim nadmetanjem
raspisuje Općinski načelnik.
Natječaj sadrži:
- oznaku nekretnine koja je predmet prodaje (adresu nekretnine, oznaku katastarske čestice,
katastarske općine, površinu, te ostali podaci bitni za pobližu oznaku nekretnine);
- početni iznos kupoprodajne cijene;
- podatke o namjeni nekretnine (ako je određena);
- iznos i način uplate garantnog pologa, te obavijest o povratu odnosno uračunavanje pologa u
kupoprodajnu cijenu;
- uvjete prvenstvenog prava kupnje ako taj uvjet postoji;
- rok u kojem se natjecatelji obavještavaju o rezultatima natječaja;
- rok za zaključenje ugovora, način i rok plaćanja kupoprodajne cijene;
- adresu i rok za podnošenje pisane ponude;
- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda ili mjesto i vrijeme održavanja usmenog nadmetanja;
- mogućnost i vrijeme obilaska nekretnine;
- uputu o dostavi dokumenata potrebnih za sudjelovanje u natječaju. Natječaj može sadržavati i
druge uvjete i podatke u svezi prodaje nekretnine. Natječaj se objavljuje se na oglasnoj ploči
Općine, web stranici Općine, a obavijest o raspisivanju natječaja u dnevnom tisku ako odlukom
Općinskog načelnika ili Vijeća nije drugačije određeno.
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Članak 9.
Osoba koja sudjeluje u natječaju, udovoljava uvjetima natječaja i prihvati najvišu izlicitiranu
cijenu može ostvariti prvenstveno pravo kupnje određene nekretnine ako je ta okolnost za tu
nekretninu navedena u natječaju i ako je pravo kupnje određeno u korist:
- vlasnika nekretnine kojem je temeljem važećeg detaljnog plana uređenja ili lokacijske dozvole
zemljište koje je predmet prodaje utvrđeno kao sastavni dio građevinske parcele ili
- suvlasnika nekretnine, s time da prioritet ima suvlasnik s najvećim suvlasničkim dijelom i tako
redom sukladno veličini suvlasničkog udjela ili
- drugim uvjetima za ostvarivanje prvenstvenog prava kupnje u skladu s Natječajem.
Članak 10.
Natječajni postupak provodi povjerenstvo kojeg imenuje Općinski načelnik ili Općinsko vijeće.
Povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) člana.
Članak 11.
Povjerenstvo ima zadatak da u skladu s objavljenim natječajem prikupi pristigle pisane ponude
na natječaj, otvori ponude i utvrdi njihovu pravovremenost i potpunost, utvrdi najpovoljnije
ponuđače i o tome sastavi izvještaj kojeg dostavlja Općinskom načelniku. Natjecatelj koji nije
uspio u natječaju za nekretninu za koju ima prvenstvo pravo kupnje dužan je očitovati se na
ponudu Povjerenstva o prihvaćanju najviše izlicitirane cijene u roku od osam (8) dana od dana
primitka ponude. Ako se u navedenom roku ne očituje o prijedlogu komisije natjecatelj gubi
pravo prvenstva kupnje. Ukoliko je za neku nekretninu pristiglo više pisanih ponuda s
istovjetnom ponuđenom najvišom cijenom Povjerenstvo može za tu nekretninu između
natjecatelja organizirati prodaju usmenim javnim nadmetanjem, s time da će početna cijena
nadmetanja biti najviša ponuđena cijena, o čemu će se natjecatelji koji su učestvovali u natječaju
i ponudili isti najviši iznos cijene obavijestiti pisanim putem.
Članak 12.
Kad se prodaja nekretnina vrši usmenim javnim nadmetanjem natječajni postupak provodi se na
mjestu i u vrijeme koje je objavljeno natječajem. Povjerenstvo zaprima prijave, utvrđuje
potpunost i ispravnost prijava o čemu donosi odluku koju odmah javno objavljuje. Javno
nadmetanje provodi se pojedinačno usmenom ponudom za svaku nekretninu povećanjem
početnog iznosa odnosno zadnje ponude. Usmeno nadmetanje okončat će se po isteku dvije (2)
minute od davanja zadnje najpovoljnije ponude. O najpovoljnijoj ponudi izjasnit će se na upit
Povjerenstva osoba koja ispunjava uvjete za ostvarivanje prava prvenstva kupnje, nakon čega se
utvrđuje najpovoljniji natjecatelj.
Članak 13.
Ako se u natječajnom postupku za neku od nekretnina prijavi samo jedan natjecatelj koji
ispunjava uvjete iz natječaja, natječajni postupak može se za tu nekretninu provesti ako
Povjerenstvo ne odluči drugačije.
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Članak 14.
O svom radu, odnosno o postupku natječaja Povjerenstvo vodi zapisnik kojeg potpisuju
predsjednik Povjerenstva i zapisničar. Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka sa kompletnom
dokumentacijom Povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku.
Članak 15.
Na osnovu provedenog postupka Općinski načelnik donosi odluku o prodaji nekretnina
najpovoljnijem natjecatelju. Iznimno, Općinski načelnik može poništiti natječaj u cijelosti ili u
jednom dijelu, bez obrazloženja. O toj okolnosti Općinski načelnik obavještava natjecatelje i
Povjerenstvo. Ako je natječaj proveden na temelju odluke Vijeća, Općinski načelnik će o ishodu
natječaja obavijestiti Vijeće koje donosi odluku o najpovoljnijem natjecatelju.
Članak 16.
Natjecatelj koji je utvrđen najpovoljnijim dužan je pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora
najkasnije u roku od osam (8) dana računajući od dana primitka obavijesti da je utvrđen
najpovoljnijim ponuđačem. Kupoprodajna cijena plaća se odjednom u roku od 15 dana od dana
sklapanja ugovora. Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini u zemljišnim knjigama kupac
stječe na temelju ugovora i potvrde Općine kojom kupac dokazuje da je uplatio kupoprodajnu
cijenu. Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka tijelo koje donosi odluku o prodaji može
odobriti duži rok plaćanja kupoprodajne cijene ili obročno plaćanje kupoprodajne cijene uz
obvezu upisa tereta na nekretnini koja je predmet ugovora u korist Općine, pod uvjetom da su te
okolnosti navedene u natječaju. Kad najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude ili ne pristupi
sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku iz stavka 1. ovoga članka ili ne uplati ugovoreni
(izlicitirani) iznos u roku utvrđenim natječajem ili kod utvrđenog obročnog plaćanja ne plati više
od tri uzastopne rate ili zatraži i dobije raskid ugovora nema pravo na povrat uplaćenog
garantnog pologa. Ukoliko natjecatelj koji je utvrđen kao najpovoljniji odustane od ponude,
pravo na kupnju nekretnine stječe natjecatelj sa sljedećim najvećim ponuđenim iznosom i dalje,
prema visini ponuđenog iznosa, ali pod uvjetom da unutar roka od 15 dana računajući od dana
odustanka najpovoljnijeg natjecatelja prihvati najvišu izlicitiranu cijenu.

RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA IZRAVNOM POGODBOM
Članak 17.
Općinski načelnik odnosno Vijeće mogu raspolagati nekretninama izravnom pogodbom ukoliko
vlasništvo na nekretnini stječe:
- Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe u
vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili
pretežitom vlasništvu Općine, ako je to u interesu općeg gospodarskog i socijalnog napretka
Općine;
- osoba kojoj je dio zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s
lokacijskom dozvolom ili prostornim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20% površine
planirane građevne čestice;
- osoba koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili drugog
odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne uprave, izgradila građevinu u skladu s detaljnim
planom uređenja ili lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20% površine planirane građevne
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čestice, pod uvjetom da u roku od godine dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishodi
građevinsku dozvolu, te
- u drugim slučajevima kada je to propisano zakonom.
ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Članak 18.
Zemljište u vlasništvu Općine daje se u zakup putem javnog natječaja. Natječaj se provodi
odgovarajućom primjenom odredbi ove Odluke o provođenju natječaja za prodaju nekretnina.
Članak 19.
Trajanje zakupa određuje se ugovorom kojeg zaključuju Općina i zakupnik.
Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se pravo Općine da jednostrano raskine ugovor
kada zakupnik ne koristi zemljište u skladu sa svrhom zakupa, te u slučaju potrebe privođenja
zemljišta namjeni određenoj dokumentom prostornog uređenja prije isteka vremena trajanja
zakupa, uz obvezu zakupnika da sa zemljišta ukloni sve građevine, uređaje i nasade te zemljište
preda u posjed Općini bez prava na naknadu za uložena sredstva ili naknadu štete.

OSTVARIVANJE I ZASNIVANJE DRUGIH PRAVA NA NEKRETNINAMA
Članak 20.
O zasnivanju stvarnih služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine, u korist vlasnika određene
druge nekretnine ili u korist određene osobe odlučuje Općinski načelnik uz uvjet:
- ako je to nužno za odgovarajuće korištenje povlasne nekretnine,
- ako se time bitno ne ograničava korištenje nekretnine u vlasništvu Općine poslužne nekretnine,
- ako se aktom o zasnivanju služnosti Općini odredi isplata naknade.
Naknada za zasnivanje stvarne služnosti utvrđuje se odlukom o zasnivanju. Kada se služnost
zasniva radi postavljanja komunalnih uređaja i instalacija od interesa za Općinu, nadležno tijelo
može donijeti odluku da se služnost zasniva bez plaćanje naknade. O zasnivanju služnosti
Općina i predlagatelj zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obveze.
Članak 21.
Zasnivanje založnog prava (hipoteke) na nekretninama u vlasništvu Općine može se dozvoliti
iznimno ako je to u izravnom interesu za ostvarivanje funkcija Općine. Pod interesom Općine u
smislu stavka 1. ovog članka smatra se i interes trgovačkih društava, ustanova i drugih subjekata
u vlasništvu ili suvlasništvu Općine.
Članak 22.
Općina može stjecati nekretnine kupnjom, darovanjem ili na drugi način. Ugovor o kupnji
nekretnina zaključuje se na temelju prethodno provedenog javnog natječaja, vodeći računa o
tržnoj cijeni nekretnine ili izravnom pogodbom u slučaju kada se nekretnina može steći samo od
određenog vlasnika.
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Članak 23.
Odluku o uvjetima zasnivanja služnosti, prava građenja, založnog prava ili drugih prava u vezi
upravljanja imovinom donosi Općinski načelnik. Stjecanje imovine kupnjom, darovanjem ili na
druge načine donosi Općinski načelnik odnosno Vijeće primjenom članka 2. ove Odluke.

RASPOLAGANJE POKRETNINAMA
Članak 24.
Odredbe ove Odluke analogno se primjenjuju i na raspolaganje pokretnina u vlasništvu Općine.
Općinski načelnik može zavisno o vrijednosti pokretnine donijeti odluku da se natječaj o
raspolaganju pokretnina objavi na Oglasnoj ploči Općine i da se početna cijena za pokretninu
utvrdi u visini njezine knjigovodstvene vrijednosti.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
Stručne poslove u izvršavanju prava iz ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine
Vrsi.
Članak 26.
U postupku predlaganja i donošenja pojedinačnih akata te zaključivanju pravnih poslova u vezi
nekretnina u vlasništvu Općine, Općinski načelnik i Vijeće polazit će od ove Odluke vodeći
računa da se odgovarajuće odredbe unesu u akt koji se donosi odnosno ugovore koji se
zaključuju. Sve poslovi u provedbi ove Odluke i po okončanju postupka povjeravaju se
Općinskom načelniku koji u ime i za račun Općine zaključuje ugovore, sporazume i druge akte,
osim za one poslove koji su izrijekom dani u nadležnost drugom tijelu.
Članak 27.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Vrsi.

Klasa: 947-01/15-01/03
Ur.broj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 29. svibnja 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić
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Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i
članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine Vrsi", br. 02/13), Općinsko vijeće
Općine Vrsi, na svojoj 9. sjednici održanoj 29. svibnja 2015. god. donosi:

ODLUKU O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE VRSI

I UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrsi (u daljnjem tekstu: Odluka)
utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Vrsi, način i uvjeti
obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti na području Općine Vrsi.

Članak 2.
(1) Na području Općine Vrsi se, sukladno članku 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu,
obavljaju slijedeće komunalne djelatnosti:
1. održavanje čistoće,
2. odlaganje komunalnog otpada,
3. održavanje javnih površina,
4. održavanje nerazvrstanih cesta,
5. tržnice na malo,
6. održavanje groblja i prijevoz pokojnika,
7. obavljanje dimnjačarskih poslova,
8. javna rasvjeta.
(2) Osim komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, komunalnim djelatnostima za
područje Općine Vrsi smatraju se i slijedeće komunalne djelatnosti:
- održavanje plaža, obale, dužobalnog i dužmagistralnog pojasa,
- poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,
- održavanje oglasnih mjesta,
- božićno i novogodišnje ukrašavanje Općine,
- ugradnja i održavanje komunalne opreme: klupa, košarica za otpatke, ogradica za zaštitu
zelenih površina, zaštitnih zapreka, ograda, dječjih igrališta, autobusnih nadstrešnica,
zajedničkih reklamnih panoa, stalaka za bicikle, elemenata za nepropisno parkiranje, prometnih i
raznih ostalih komunalnih znakova i oznaka i sl.,
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- obavljanje usluga izvođenja manjih građevinskih radova (izrada i popravak urušenih dijelova
potpornih zidova i kanala za odvodnju, iskopi i prekopi ulica za potrebe Općine Vrsi i sl.) i
- uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe J.U.O. Općine Vrsi.

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 3.
Komunalne djelatnosti na području Općine Vrsi obavljaju:
- komunalni djelatnici Općine Vrsi,
- pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji, i
- pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova,
- pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o nabavi roba, radova ili usluga za
pojedine komunalne poslove.

Članak 4.
Komunalni djelatnici Općine Vrsi obavljaju slijedeće komunalne djelatnosti:
- održavanje čistoće (javnih površina, plaža, obalnih putova, luka i lučica, igrališta, trgova,
parkova, i dr...),
- održavanje javnih površina, (zelene površine, obalni put i pristupna stubišta, pomorsko dobro,
igrališta, čekaonice na autobusnim stajalištima i dr.)
- održavanje nerazvrstanih cesta, (sukladno članku 2. stavku 13. i stavku 14. Zakona o cestama
NN 84/11)
- tržnice na malo,
- održavanje groblja,
- održavanje plaža, obale, dužobalnog i dužmagistralnog pojasa,
- održavanje oglasnih mjesta,
- božićno i novogodišnje ukrašavanje Općine
- ugradnja i održavanje komunalne opreme
- obavljanje usluga izvođenja manjih građevinskih radova (izrada i popravak urušenih dijelova
potpornih zidova i kanala za odvodnju, iskopi i prekopi ulica za potrebe Općine Vrsi i sl.) i
- uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe J.U.O. Općine Vrsi.

III. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU
UGOVORA O KONCESIJI
Članak 5.
Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Općine Vrsi
slijedeće komunalne djelatnosti:
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- sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada (skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog
selektivnog otpada na uređena odlagališta, te obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada
na odlagališta komunalnog otpada, održavanje postojećih odlagalištem komunalnog otpada, kao
i saniranje i zatvaranje odlagališta, na temelju posebnih propisa)
- obavljanje dimnjačarskih poslova,
- prijevoz pokojnika.
- poslovi crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama.
Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti stavka 1.
ovog članka na vrijeme od najduže 5 (pet) godina.

Članak 6.
Postupak dodjele koncesije provodi se javnim natječajem, u skladu sa posebnim propisima koji
reguliraju pitanje dodjela koncesija, Zakonom o komunalnom gospodarstvu te ovom Odlukom.
Postupak dodjele koncesije započinje pripremnim radnjama koje uključuju izradu studije
opravdanosti za dodjelu koncesije, imenovanje povjerenstva te pripremu natječajne
dokumentacije.
Odluku o početku postupka davanja koncesije donosi Općinski načelnik.
Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje ima predsjednika i najviše 4 člana, a
imenuje ga Općinsko vijeće.

Članak 7.
Odluku o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije donosi općinski načelnik.
Objava obavijesti o namjeri davanja koncesije mora sadržavati:
- djelatnost za koju se daje koncesija,
- vrijeme za koje se daje koncesija,
- vrstu i opseg poslova,
- način određivanja cijene za obavljanje poslova,
- najniži iznos naknade za koncesiju te način i rok plaćanja,
- jamstvo korisnika koncesije za ispunjenje ugovora,
- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,
- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,
- uvjete za odabir najpovoljnije ponude,
- ostali sadržaj propisan posebnim propisima.
Oglas se objavljuje u Narodnim novinama, te na internetskim stranicama Općine Vrsi.
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Članak 8.
Povjerenstvo iz članka 6. ove Odluke kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju
ponuda te zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda čiji je sadržaj utvrđen propisima kojima je
reguliran postupak javne nabave.
Na osnovi prijedloga povjerenstva Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću prijedlog
odluke o dodjeli koncesije ili poništenju javnog natječaja..

Članak 9.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće.
Kriteriji na kojima se temelji odabir najpovoljnije ponude:
1. U slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:
a) kvaliteta usluge (broj sklopljenih sličnih ugovora)
b) ponuđena naknada za koncesiju
2. Najviša ponuđena naknada za koncesiju.
Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj koncesije odlučuje koje će kriterije primijeniti, a
može utvrditi i dodatne uvjete i mjerila kao kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.
Kriteriji za odabir ponude te rok trajanja koncesije utvrđuju se odlukom iz članka 6. Stavka 1. i
sastavni su dio natječajne dokumentacije.

Članak 10.
Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:
- djelatnost za koju se koncesija daje,
- vrijeme na koje se koncesija daje,
- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
- cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
- obveze koncesionara,
- drugi sadržaj propisan posebnim propisom kojim je regulirano davanje koncesije.

Članak 11.
Na temelju Odluke o davanju koncesije Općinski načelnik s odabranim ponuditeljem sklapa
ugovor o koncesiji.
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Ugovor o koncesiji obavezno sadrži:
- djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,
- vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,
- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
- cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
- prava i obveze davatelja koncesije,
- prava i obveze korisnika koncesije,
- jamstva korisnika koncesije,
- uvjete otkaza ugovora, ugovorne kazne.

Članak 12.
Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne usluge na temelju koncesije iz članka 5. alineje
1. i 2.. ove Odluke dužne su pri svakoj eventualnoj promjeni cijene odnosno tarife svojih usluga
izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.
Prijava cjenikom iz prethodnog stavka obavezno sadrži:
- vrstu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja usluge,
- strukturu postojeće cijene komunalne usluge,
- predloženu novu cijenu usluge i njenu strukturu,
- postupak promjene cijene s obrazloženjem i kalkulacijama,
- dan primjene nove cijene.

Članak 13.
Općinski načelnik daje suglasnost na prijavu cjenika u roku od 15 dana od dana podnošenja
zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti, a u protivnom će se smatrati da je suglasnost
dana.
U slučaju uskrate suglasnosti na prijavljeni cjenik od strane Općinskog načelnika, isti se ne
može primjenjivati.

Članak 14.
Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Općine Vrsi, a koristi se za građenje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

IV. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU
PISANOG UGOVORA
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Članak 15.
Pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova mogu
obavljati na području Općine Vrsi sljedeće komunalne djelatnosti - poslove:
- održavanje javne rasvjete
- poslovi održavanja nerazvrstanih cesta koje kadrovski i materijalno tehnički nije u mogućnosti
samostalno obaviti Općina Vrsi (asfaltiranje…)
- poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (javna nabava)
Članak 16.
Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi načelnik Općine Vrsi.

Članak 17.
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova (u daljnjem tekstu: ugovor) iz članka 15. stavka 1.
ove Odluke može se zaključiti najdulje na vrijeme od 5 godina.
Opis i opseg komunalnih poslova održavanja po djelatnostima odredit će se na osnovi Programa
održavanja komunalne infrastrukture iz članka 28. stavka 3. Zakona o komunalnom
gospodarstvu.
U slučaju povećanja ili smanjena opsega komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka na koji je
zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora kojeg odobrava načelnik Općine
Vrsi.
Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim
poslovima, koje ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova.

Članak 18.
Na postupak odabira ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 16. ove Odluke
primjenjuju se odredbe propisa kojima je uređen postupak javne nabave roba i usluga.

Članak 19.
Načelnik Općine Vrsi razmotriti će prijedlog za odabir ponude te isti uputiti Općinskom vijeću
na donošenje Odluke.
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Članak 20.
Na temelju odluke iz članka 19. načelnik Općine Vrsi sklapa ugovor o povjeravanju određenih
komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:
- djelatnost za koju se sklapa ugovor,
- vrijeme na koje se sklapa ugovor,
- vrstu i opseg poslova,
- način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,
- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova ostaju na snazi
do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vrsi".

Klasa: 363-02/15-01/11
Ur.broj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 29. svibnja 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić
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Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
("Narodne novine" br. 86/12) i članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine Vrsi"
br. 02/13) Općinsko vijeće Općine Vrsi na svojoj 9. sjednici održanoj 29. svibnja 2015. god.
donosi:
ODLUKU O NAMJENI SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO
IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU
Članak 1.
Sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koja su prihod
Općine Vrsi koriste se namjenski za izradu prostornih planova i sanaciju područja zahvaćenih
nezakonitom gradnjom, te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili
neopremljenih naselja.
Članak 2.
Sredstva iz Članka 1. ove odluke koriste se u skladu s Programom izgradnje komunalne
infrastrukture i Programom održavanja komunalne infrastrukture koje donosi Općinsko vijeće
Općine Vrsi za svaku proračunsku godinu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Služenom glasniku Općine Vrsi".

Klasa: 363-03/15-01/03
Ur.broj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 29. svibnja 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić
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Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13), članka 4. stavka 1. Zakona o koncesijama
("Narodne novine" br. 143/12), te članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine
Vrsi" br. 02/13), Općinsko vijeće Općine Vrsi na 9. sjednici održanoj 29. svibnja 2015. godine
donosi:
ODLUKU O POČETKU POSTUPKA JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE KONCESIJE
ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA NA PODRUČJU OPĆINE VRSI
Članak 1.
Donosi se odluka o početku postupka javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje
poslova komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Vrsi.
Članak 2.
Ugovor o davanju koncesije za komunalne djelatnosti iz Članka 1. ove odluke sklapa se na četiri
(4) godine.
Članak 3.
Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda sposobnog ponuditelja za istu vrstu, kakvoću
i količinu usluga koje su predmet javnog natječaja.
Članak 4.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe iz Europske unije
registrirane za djelatnost koja je predmet javnog natječaja.
Članak 5.
Sudionici javnog natječaja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
DOKAZ PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI
Ponuditelj mora dostaviti:
- Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući
registar, koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci do dana slanja objave;
- ovlaštenje, suglasnost i slično ako su gospodarskom subjektu potrebni u zemlji sjedišta
za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom natječaja;
- ispravu o članstvu u određenoj strukovnoj organizaciji ako je gospodarskom subjektu
potrebna u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom natječaja.
DOKAZ FINANCIJSKE SPOSOBNOSTI
Ponuditelj mora dostaviti:
- Potvrdu – izvješće nadležne porezne uprave o urednom izvršenju poreznih obveza, koja
uključuje i potvrdu o uredno podmirenim doprinosima za zdravstveno i mirovinsko
osiguranje. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave.
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Dokaz o bonitetu i solventnosti.
Izjavu o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja.
Dokaz o sposobnosti moraju biti ne stariji od 6 mjeseci. Potvrda mjerodavne ustanove o
izvršenju plaćanja po osnovi poreza i doprinosa i dokazi o bonitetu i solventnosti ne
smiju biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja.

DOKAZ TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI
Ponuditelj mora dostaviti:
- Popis i kvalifikacijsku strukturu djelatnika.
- Popis iz kojeg je razvidno kojim strojevima i kojom tehničkom opremom ponuditelj
raspolaže u svrhu izvršenja ugovora.
- Reference do sada izvršenih radova.
DOKAZ O NEKAŽNJAVANJU
- Ponuditelj mora dostaviti izjavu o nekažnjavanju koju daje osoba ovlaštena za zastupanje
gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom kod
javnog bilježnika ili nadležnog tijela.
- Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca do dana slanja objave.
- U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su
pojedinačno dostaviti izjavu.
JAMSTVO
- Ponuditelj mora dostaviti bjanko zadužnicu na iznos od 50.000,00 kn (pedesettisuća
kuna) kao jamstvo za ozbiljnost ponude i uredno izvršenje ugovornih obveza.
Članak 6.
Za provođenje postupka javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje poslova komunalne
djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Vrsi zadužuje se Načelnik Općine Vrsi.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vrsi".

Klasa: 363-02/15-01/07
Ur.broj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 29. svibnja 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić
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Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13), članka 4. stavka 1. Zakona o koncesijama
("Narodne novine" br. 143/12), te članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine
Vrsi" br. 02/13), Općinsko vijeće Općine Vrsi na 9. sjednici održanoj 29. svibnja 2015. godine
donosi:
ODLUKU O POČETKU POSTUPKA JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE KONCESIJE
ZA POSLOVE CRPLJENJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA FEKALIJA IZ SEPTIČKIH,
SABIRNIH I CRNIH JAMA NA PODRUČJU OPĆINE VRSI
Članak 1.
Donosi se odluka o početku postupka javnog natječaja za davanje koncesije za poslove crpljenja,
odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Vrsi.
Članak 2.
Ugovor o davanju koncesije za komunalne djelatnosti iz Članka 1. ove odluke sklapa se na četiri
(4) godine.
Članak 3.
Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda sposobnog ponuditelja za istu vrstu, kakvoću
i količinu usluga koje su predmet javnog natječaja.
Članak 4.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe iz Europske unije
registrirane za djelatnost koja je predmet javnog natječaja.
Članak 5.
Sudionici javnog natječaja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
DOKAZ PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI
Ponuditelj mora dostaviti:
- Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući
registar, koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci do dana slanja objave;
- ovlaštenje, suglasnost i slično ako su gospodarskom subjektu potrebni u zemlji sjedišta
za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom natječaja;
- ispravu o članstvu u određenoj strukovnoj organizaciji ako je gospodarskom subjektu
potrebna u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom natječaja.
DOKAZ FINANCIJSKE SPOSOBNOSTI
Ponuditelj mora dostaviti:
- Potvrdu – izvješće nadležne porezne uprave o urednom izvršenju poreznih obveza, koja
uključuje i potvrdu o uredno podmirenim doprinosima za zdravstveno i mirovinsko
osiguranje. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave.
- Dokaz o bonitetu i solventnosti.
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Izjavu o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja.
Dokaz o sposobnosti moraju biti ne stariji od 6 mjeseci. Potvrda mjerodavne ustanove o
izvršenju plaćanja po osnovi poreza i doprinosa i dokazi o bonitetu i solventnosti ne
smiju biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja.

DOKAZ TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI
Ponuditelj mora dostaviti:
- Popis i kvalifikacijsku strukturu djelatnika.
- Popis iz kojeg je razvidno kojim strojevima i kojom tehničkom opremom ponuditelj
raspolaže u svrhu izvršenja ugovora.
- Reference do sada izvršenih radova.
DOKAZ O NEKAŽNJAVANJU
- Ponuditelj mora dostaviti izjavu o nekažnjavanju koju daje osoba ovlaštena za zastupanje
gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom kod
javnog bilježnika ili nadležnog tijela.
- Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca do dana slanja objave.
- U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su
pojedinačno dostaviti izjavu.
JAMSTVO
- Ponuditelj mora dostaviti bjanko zadužnicu na iznos od 50.000,00 kn (pedesettisuća
kuna) kao jamstvo za ozbiljnost ponude i uredno izvršenje ugovornih obveza.
Članak 6.
Za provođenje postupka javnog natječaja za davanje koncesije za poslove crpljenja, odvoza i
zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Vrsi zadužuje se
Načelnik Općine Vrsi.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vrsi".

Klasa: 363-02/15-01/08
Ur.broj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 29. svibnja 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić
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Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13), članka 4. stavka 1. Zakona o koncesijama
("Narodne novine" br. 143/12), te članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine
Vrsi" br. 02/13), Općinsko vijeće Općine Vrsi na 9. sjednici održanoj 29. svibnja 2015. godine
donosi:
ODLUKU O POČETKU POSTUPKA JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE KONCESIJE
ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE VRSI
Članak 1.
Donosi se odluka o početku postupka javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Općine Vrsi.
Članak 2.
Ugovor o davanju koncesije za komunalne djelatnosti iz Članka 1. ove odluke sklapa se na četiri
(4) godine.
Članak 3.
Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda sposobnog ponuditelja za istu vrstu, kakvoću
i količinu usluga koje su predmet javnog natječaja.
Članak 4.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe iz Europske unije
registrirane za djelatnost koja je predmet javnog natječaja.
Članak 5.
Sudionici javnog natječaja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
DOKAZ PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI
Ponuditelj mora dostaviti:
- Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući
registar, koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci do dana slanja objave;
- ovlaštenje, suglasnost i slično ako su gospodarskom subjektu potrebni u zemlji sjedišta
za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom natječaja;
- ispravu o članstvu u određenoj strukovnoj organizaciji ako je gospodarskom subjektu
potrebna u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom natječaja.
DOKAZ FINANCIJSKE SPOSOBNOSTI
Ponuditelj mora dostaviti:
- Potvrdu – izvješće nadležne porezne uprave o urednom izvršenju poreznih obveza, koja
uključuje i potvrdu o uredno podmirenim doprinosima za zdravstveno i mirovinsko
osiguranje. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave.
- Dokaz o bonitetu i solventnosti.
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Izjavu o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja.
Dokaz o sposobnosti moraju biti ne stariji od 6 mjeseci. Potvrda mjerodavne ustanove o
izvršenju plaćanja po osnovi poreza i doprinosa i dokazi o bonitetu i solventnosti ne
smiju biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja.

DOKAZ TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI
Ponuditelj mora dostaviti:
- Popis i kvalifikacijsku strukturu djelatnika.
- Popis iz kojeg je razvidno kojim strojevima i kojom tehničkom opremom ponuditelj
raspolaže u svrhu izvršenja ugovora.
- Reference do sada izvršenih radova.
DOKAZ O NEKAŽNJAVANJU
- Ponuditelj mora dostaviti izjavu o nekažnjavanju koju daje osoba ovlaštena za zastupanje
gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom kod
javnog bilježnika ili nadležnog tijela.
- Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca do dana slanja objave.
- U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su
pojedinačno dostaviti izjavu.
JAMSTVO
- Ponuditelj mora dostaviti bjanko zadužnicu na iznos od 50.000,00 kn (pedesettisuća
kuna) kao jamstvo za ozbiljnost ponude i uredno izvršenje ugovornih obveza.
Članak 6.
Za provođenje postupka javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Općine Vrsi zadužuje se Načelnik Općine Vrsi.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vrsi".

Klasa: 363-02/15-01/06
Ur.broj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 29. svibnja 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić
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Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13), te članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine Vrsi"
br. 02/13), Općinsko vijeće Općine Vrsi na 9. sjednici održanoj 29. svibnja 2015. godine donosi:
ODLUKU O POČETKU POSTUPKA JAVNOG NATJEČAJA ZA POVJERAVANJE
POSLOVA ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE VRSI
Članak 1.
Donosi se odluka o početku postupka javnog natječaja za povjeravanje poslova održavanja javne
rasvjete na području Općine Vrsi.
Članak 2.
Ugovor o povjeravanju poslova iz Članka 1. ove odluke sklapa se na četiri (4) godine.
Članak 3.
Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda sposobnog ponuditelja za istu vrstu, kakvoću
i količinu usluga koje su predmet javnog natječaja.
Članak 4.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe iz Europske unije
registrirane za djelatnost koja je predmet javnog natječaja.
Članak 5.
Sudionici javnog natječaja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
DOKAZ PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI
Ponuditelj mora dostaviti:
- Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući
registar, koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci do dana slanja objave;
- ovlaštenje, suglasnost i slično ako su gospodarskom subjektu potrebni u zemlji sjedišta
za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom natječaja;
- ispravu o članstvu u određenoj strukovnoj organizaciji ako je gospodarskom subjektu
potrebna u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom natječaja.
DOKAZ FINANCIJSKE SPOSOBNOSTI
Ponuditelj mora dostaviti:
- Potvrdu – izvješće nadležne porezne uprave o urednom izvršenju poreznih obveza, koja
uključuje i potvrdu o uredno podmirenim doprinosima za zdravstveno i mirovinsko
osiguranje. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave.
- Dokaz o bonitetu i solventnosti.
- Izjavu o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja.
- Dokaz o sposobnosti moraju biti ne stariji od 6 mjeseci. Potvrda mjerodavne ustanove o
izvršenju plaćanja po osnovi poreza i doprinosa i dokazi o bonitetu i solventnosti ne
smiju biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja.
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DOKAZ TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI
Ponuditelj mora dostaviti:
- Popis i kvalifikacijsku strukturu djelatnika.
- Popis iz kojeg je razvidno kojim strojevima i kojom tehničkom opremom ponuditelj
raspolaže u svrhu izvršenja ugovora.
- Reference do sada izvršenih radova.
DOKAZ O NEKAŽNJAVANJU
- Ponuditelj mora dostaviti izjavu o nekažnjavanju koju daje osoba ovlaštena za zastupanje
gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom kod
javnog bilježnika ili nadležnog tijela.
- Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca do dana slanja objave.
- U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su
pojedinačno dostaviti izjavu.
JAMSTVO
- Ponuditelj mora dostaviti bjanko zadužnicu na iznos od 50.000,00 kn (pedesettisuća
kuna) kao jamstvo za ozbiljnost ponude i uredno izvršenje ugovornih obveza.
Članak 6.
Za provođenje postupka javnog natječaja za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete na
području Općine Vrsi zadužuje se Načelnik Općine Vrsi.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vrsi".

Klasa: 363-02/15-01/10
Ur.broj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 29. svibnja 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić
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Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13), te članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine Vrsi"
br. 02/13), Općinsko vijeće Općine Vrsi na 9. sjednici održanoj 29. svibnja 2015. godine donosi:
ODLUKU O POČETKU POSTUPKA JAVNOG NATJEČAJA ZA POVJERAVANJE
POSLOVA ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE VRSI
Članak 1.
Donosi se odluka o početku postupka javnog natječaja za povjeravanje poslova asfaltiranja
nerazvrstanih cesta na području Općine Vrsi.
Članak 2.
Ugovor o povjeravanju poslova iz Članka 1. ove odluke sklapa se na četiri (4) godine.
Članak 3.
Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda sposobnog ponuditelja za istu vrstu, kakvoću
i količinu usluga koje su predmet javnog natječaja.
Članak 4.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe iz Europske unije
registrirane za djelatnost koja je predmet javnog natječaja.
Članak 5.
Sudionici javnog natječaja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
DOKAZ PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI
Ponuditelj mora dostaviti:
- Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući
registar, koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci do dana slanja objave;
- ovlaštenje, suglasnost i slično ako su gospodarskom subjektu potrebni u zemlji sjedišta
za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom natječaja;
- ispravu o članstvu u određenoj strukovnoj organizaciji ako je gospodarskom subjektu
potrebna u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom natječaja.
DOKAZ FINANCIJSKE SPOSOBNOSTI
Ponuditelj mora dostaviti:
- Potvrdu – izvješće nadležne porezne uprave o urednom izvršenju poreznih obveza, koja
uključuje i potvrdu o uredno podmirenim doprinosima za zdravstveno i mirovinsko
osiguranje. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave.
- Dokaz o bonitetu i solventnosti.
- Izjavu o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja.
- Dokaz o sposobnosti moraju biti ne stariji od 6 mjeseci. Potvrda mjerodavne ustanove o
izvršenju plaćanja po osnovi poreza i doprinosa i dokazi o bonitetu i solventnosti ne
smiju biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja.
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DOKAZ TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI
Ponuditelj mora dostaviti:
- Popis i kvalifikacijsku strukturu djelatnika.
- Popis iz kojeg je razvidno kojim strojevima i kojom tehničkom opremom ponuditelj
raspolaže u svrhu izvršenja ugovora.
- Reference do sada izvršenih radova.
DOKAZ O NEKAŽNJAVANJU
- Ponuditelj mora dostaviti izjavu o nekažnjavanju koju daje osoba ovlaštena za zastupanje
gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom kod
javnog bilježnika ili nadležnog tijela.
- Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca do dana slanja objave.
- U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su
pojedinačno dostaviti izjavu.
JAMSTVO
- Ponuditelj mora dostaviti bjanko zadužnicu na iznos od 50.000,00 kn (pedesettisuća
kuna) kao jamstvo za ozbiljnost ponude i uredno izvršenje ugovornih obveza.
Članak 6.
Za provođenje postupka javnog natječaja za povjeravanje poslova asfaltiranja nerazvrstanih
cesta na području Općine Vrsi zadužuje se Načelnik Općine Vrsi.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vrsi".

Klasa: 363-02/15-01/09
Ur.broj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 29. svibnja 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić
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Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne
novine" br. 24/11 i 61/11), te članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine Vrsi" br.
02/13), Općinsko vijeće Općine Vrsi na svojoj 9. sjednici održanoj 29. svibnja 2015. godine
donosi:
ODLUKU O RASPODIJELI SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSI
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava u Proračunu Općine Vrsi za djelatnost
političkih stranaka koji participiraju u Općinskom vijeću Općine Vrsi za 2015. godinu za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se iznos od 1.000,00 kn (tisuću
kuna) dodjeljuje svakoj pojedinoj političkoj stranci po vijećničkom mandatu u trenutku
konstituiranja trenutnog saziva Općinog vijeća Općine Vrsi.

Članak 3.
Temeljem utvrđenog broja vijećnika sredstva se raspodjeljuju na sljedeći način:
Naziv političke stranke
Iznos
Broj vijećnika
Ukupno
Hrvatska demokratska zajednica 1.000,00 kn
8
8.000,00
- HDZ
Socijaldemokratska partija
1.000,00 kn
2
2.000,00
Hrvatske - SDP
Hrvatska stranka prava dr. Ante 1.000,00 kn
1
1.000,00
Starčević - HSP AS
SVEUKUPNO:
11
11.000,00

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Vrsi", a
primjenjuje se od 1. siječnja 2015.g.

Klasa: 013-01/15-01/02
Ur.broj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 29. svibnja 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine Vrsi" br. 02/13), Općinsko
vijeće Općine Vrsi na svojoj 9. sjednici održanoj 29. svibnja 2015. godine donosi:

ODLUKU O IZGRADNJI KANALIZACIJSKE MREŽE I UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA TE IZGRADNJI/REKONSTRUKCIJI/SANACIJI VODOOPSKRBNE
MREŽE
Članak 1.
Projekt "Izgradnja kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te
izgradnja/rekonstrukcija/sanacija vodoopskrbne mreže" je od interesa za Općinu Vrsi.
Članak 2.
Općina Vrsi, Grad Nin, Općina Vir i Općina Privlaka imaju zajednički interes u realizaciji
Projekta "Izgradnja kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te
izgradnja/rekonstrukcija/sanacija vodoopskrbne mreže" (u daljnjem tekstu: Projekt).
Članak 3.
Općina Vrsi, Grad Nin, Općina Vir i Općina Privlaka sklopit će Sporazum s ciljem
uspostavljanje poslovne suradnje, pripreme i provedbe Projekta iz prethodnog članka.
Članak 4.
Ovlašćuje se Načelnica potpisati tekst Sporazuma.
Članak 5.
Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Vrsi", a stupa na snagu danom
donošenja.

Klasa: 325-01/15-01/05
Ur.broj: 2198/34-01-15-1
U Vrsima, 29. svibnja 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić
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Temeljem članaka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine"
broj 58/03, 100/04, 141/06, 38/09), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog
odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine" broj 36/04, 63/08, 83/12 i 133/13), te članka
31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine Vrsi" br. 02/13) Općinsko vijeće Općine Vrsi
na svojoj 9. sjednici održanoj 29. svibnja 2015. god. donosi:
IZMJENE I DOPUNE PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU
OPĆINE VRSI ZA 2015. GOD.
Članak 1.
Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsi za 2015. godinu ("Službenik
glasnik Općine Vrsi" br. 05/14) mijenja se kako slijedi:
U članku 5. stavak 2. briše se.
U članku 5. stavak 3. postaje stavak 2.
Članak 2.
Ostale odredbe Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsi za 2015. godinu
ostaju neizmijenjene.
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsi za 2015.
god. stupaju na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Vrsi".

Klasa: 342-01/14-01/04
Ur.broj: 2198/34-01-15-2
U Vrsima, 29. svibnja 2015.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA VRSI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Josip Ćošić

44

Broj: 02/15

Službeni glasnik Općine Vrsi

29. svibnja 2015.g.

Na temelju čl. 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'' br. 76/70, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12 i 90/13) i čl. 46. Statuta Općine Vrsi (''Službeni glasnik Općine Vrsi'' br. 02/13),
Načelnica Općine Vrsi donosi:
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE
VRSI ZA JAVNU RASPRAVU
Članak 1.
U svrhu provođenja javne rasprave utvrđuje se Prijedlog prostornog plana uređenja Općine Vrsi (u
daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
Prijedlog Plana sadržan je u elaboratu Prijedloga Prostornog plana uređenja Općine Vrsi, izrađen je od
strane Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije u ožujku 2015. godine.
Prijedlog Plana koji se upućuje na javnu raspravu sadrži tekstualni i grafički dio, Obrazloženje i
Sažetak za javnost.
Članak 2.
Javni uvid u prijedlog Plana organizirat će se u trajanju od 30 dana, od 01. travnja 2015. g. do 30.
travnja 2015. g., što se utvrđuje kao krajnji rok za davanje svih primjedbi na izloženi Prijedlog Plana.
Članak 3.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsi.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u ''Službenom glasniku Općine
Vrsi''.

Klasa:350-02/13-01/04
Ur.broj: 2198/34-01-15-82
U Vrsima, 31. ožujka 2015. g.
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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