
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VRSI 

Općinsko Vijeće 

 

KLASA: 363-02/18-01/06 

URBROJ: 2198/34-01-18-1 

Vrsi, 3. srpnja 2018. godine 

 

Na temelju članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(Narodne novine br. 36/95, 109/95, 21/96, 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, 56/13, 94/13, 153/13, 

147/14, 36/15) i članka 31. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 02/13, 

3/18), Općinsko vijeće Općine Vrsi na svojoj 10. sjednici održanoj 3. srpnja 2018. godine 

donosi 

 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama 

Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrsi 

 

 

Članak 1. 

 

U odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine 

Vrsi“ br. 02/15) članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

Na području Općine Vrsi se, sukladno članku 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, 

obavljaju slijedeće komunalne djelatnosti: 

1. održavanje čistoće, 

2. prijevoz putnika u javnom prometu, 

3. odlaganje komunalnog otpada, 

4. održavanje javnih površina, 

5. održavanje nerazvrstanih cesta, 

6. tržnice na malo, 

7. održavanje groblja i prijevoz pokojnika, 

8. obavljanje dimnjačarskih poslova, 

9. javna rasvjeta. 

 

U članku 2. stavku 2. dodaju se alineje: 

- upravljanje parkiralištima i njihovo održavanje, 

- veterinarsko-higijeničarski poslovi (sakupljanje i zbrinjavanje napuštenih ili 

izgubljenih životinja), 

- održavanje vertikalne i horizontalne prometne signalizacije. 

 

Članak 2. 

 

Članak 3. Odluke mijenja se i glasi: 



 

Komunalne djelatnosti na području Općine Vrsi obavljaju: 

- trgovačko društvo trgovačka društva u su/vlasništvu 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 3. 

Članak 4. Odluke mijenja se i glasi: 

 

Komunalna djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu povjerava se trgovačkom društvu 

„Liburnija“ d.o.o. Zadar, OIB: 03655700167. 

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 vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, 

- tržnice na malo, 

- održavanje groblja, 

- upravljanje parkiralištima i njihovo održavanje, 

- 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. 

povjeravaju se trgovačkom društvu „Vrsi infrastruktura“ d.o.o., Vrsi, OIB: 82024419318. 

Komunalnu djelatnost obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog otpada te prikupljanja odvoz i odlaganja ostalog komunalnog otpada, 

povjerava se trgovačkom društvu „Čistoća“ d.o.o. Zadar OIB 84923155727. 

 

Članak 4. 

Članak 5. Odluke mijenja se i glasi: 

 

Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Općine 

Vrsi slijedeće komunalne djelatnosti: 



- obavljanje dimnjačarskih poslova, 

- poslovi crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama, 

- veterinarsko-higijeničarski poslovi, 

- održavanje nerazvrstanih cesta. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Vrsi. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 

                                                                                                        Predsjednica 

                                                                                                        Josipa Maraš 

 


