
 

0

Broj: 02/20                         Službeni glasnik Općine Vrsi                  31. ožujka 2020. godine 
 

„Službeni glasnik Općine Vrsi" – Službeno glasilo Općine Vrsi 
Izdavač : Općina Vrsi 

Dr. Franje Tuđmana 16, 23235 Vrsi, telefon:023/360 625 
 

SLUŽBENI GLASNIK 
OPĆINE VRSI 

BROJ: 02/20 VRSI, 31. ožujka 2020. godine      GODINA: XV 

 
Statutarnu odluku o izmjenama Statuta općine Vrsi .............................................................................. 1 

Odluka o osnivanju i imenovanju socijalnog vijeća općine Vrsi .............................................................. 2 

Odluku o raspodijeli sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine 
Vrsi ........................................................................................................................................................... 3 

Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Vrsi .............................................................................................................................................. 4 

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrsi ....................... 6 

Odluka o dodjeljivanju materijala za ogradne zidove ............................................................................. 7 

Zaključak o prihvaćanju izvještaja o ostvarenju financijskog plana dječjeg vrtića Vrška vila" za 2019. 
godinu ...................................................................................................................................................... 8 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na plan upisa za pedagošku 2020/2021. g……………………….9 

Odluku o davanju suglasnosti za postupke nabave............................................................................... 10 

Rješenje  o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsi ................................... 11 

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka .......................................................................... 12 

Odluku  o imenovanju koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću ................................. 14 

 

 



Broj: 02/20 Službeni glasnik Općine Vrsi 2020. godine 

1 
 

Na temelju članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 98/19) i članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni 
glasnik Općine Vrsi“ br. 02/13, 03/18) Općinsko vijeće Općine Vrsi na 22. sjednici, održanoj 
21. ožujka 2020. godine donosi 

 

Statutarnu odluku o izmjenama Statuta općine Vrsi 
 

Članak 1. 

U članku 49. stavku 2.,  riječi „predstojnika ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju se 
riječima „nadležno tijelo državne uprave u čijem su djelokrugu opći akt“. 
 

Članak 2. 
U članku 49. stavku 3.  riječi „predstojnik ureda državne uprave“ zamjenjuju se riječima 
„nadležno tijelo državne uprave u čijem su djelokrugu opći akt“ . 
 

Članak 3. 
Članak 104. mijenja se i glasi: 
„Nadzor zakonitosti općih akata koje donosi Općinsko vijeće u samoupravnom djelokrugu 
obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.“ 
 

Članak 4. 
U članku 19., 24., 58. i 104. riječi „središnjem“, „središnje“ i „središnjeg“ brišu se. 
 

Članak 5. 
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Vrsi“. 
 
 
KLASA: 012-03/20-01/01 
URBROJ: 2198/34-01-20-1 
Vrsi, 21. ožujka 2020. godine 
 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 
Predsjednica 
Josipa Maraš  
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“), Općinsko vijeće 
Općine Vrsi na 22. sjednici, održanoj dana 21. ožujka 2020. godine donosi 

 

Odluka o osnivanju i imenovanju socijalnog vijeća općine Vrsi 
 
 

Članak 1. 
Osniva se Socijalno vijeće Općine Vrsi (u daljnjem tekstu: Socijalno vijeće). 

 
 

Članak 2. 
U Socijalno vijeće imenuju se: 
1. ANITA PREDOVAN MARAŠ,  predsjednik 
2. JOSIPA MARAŠ, za člana 
3. ŠIME STOJAK, za člana 
 
 

Članak 3. 
Socijalno vijeće: 
- razmatra zahtjeve podnijete u vezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi 
- daje ocjenu opravdanosti podnijetih zahtjeva i preporuke za isplatu jednokratne pomoći 
- utvrđuje kriterije za davanje preporuke za isplatu jednokratne pomoći 
- predlaže mjere radi poboljšanja životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba 
- vodi zapisnike o svom radu i evidenciju odobrenih pomoći 
 
 

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

 
 

Članak 5. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Vrsi. 
 
KLASA: 550-01/20-01/02 
URBROJ: 2198/34-01-20-1 
Vrsi, 21. ožujka 2020. godine 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 
Predsjednica 
Josipa Maraš  
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Na temelju stavka 3. članka 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
(„Narodne novine“ br. 29/19, 98/19) i članka 31. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine 
Vrsi“ br. 02/13, 03/18), Općinsko vijeće Općine Vrsi na svojoj 22. sjednici, održanoj dana 21. 
ožujka 2020. godine donosi 

Odluku o raspodijeli sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova 
Općinskog vijeća Općine Vrsi 

 

Članak 1. 
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih članova 
Općinskog vijeća Općine Vrsi za 2020. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.  

Članak 2. 
Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Vrsi imaju političke 
stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Vrsi i nezavisni članovi Općinskog vijeća 
Općine Vrsi.  

Članak 3. 
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka osigurana u Proračunu Općine 
Vrsi raspodijeliti će se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana Općinskog 
vijeća, a političkoj stranci za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola izabranog 
s njene liste, pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu 
Općinskog vijeća.  

Članak 4. 
Godišnja isplata po članu Općinskog vijeća iznosi 1.000,00 Kn, a po članu Općinskog vijeća  
podzastupljenog spola 1.100,00 Kn.  

Članak 5. 
 Svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u 
Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine Vrsi i to kako slijedi: 1. 
Nezavisni članovi: 3 član i 3 članice 2. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ): 4 člana i 1 
članica  

Članak 6. 
Sredstva iz članka 3. ove Odluke doznačuju se na žiro račun političke stranke, odnosno na 
posebni račun nezavisnih članova po zahtjevu istih najkasnije do 31. prosinca tekuće godine. 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Vrsi“. 
 
KLASA: 402-08/20-01/01 
URBROJ: 2198/34-01-20-1 
Vrsi, 21. ožujka 2020. godine 
 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 
Predsjednica 
Josipa Maraš  
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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, 03/18),  Općinsko vijeće Općine Vrsi na svojoj 22. sjednici, održanoj dana 21. 
ožujka  2020. godine donosi: 

Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Vrsi 

 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsi. 

 

Članak 2. 
Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke određuju se 
unutar kategorije, potkategorije, razine potkategorije i klasifikacijskog ranga kako slijedi: 
 
 

Naziv radnog mjesta Kategorija Rang Vrijednost 
koeficijenta 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela I 1 2,35 
Voditelj financijsko-računovodstvene službe I 3 2,15 
Viši stručni suradnik za proračun i financije II 6 2,00 
Viši stručni suradnik  II 6 2,00 
Voditelj službe za komunalne poslove I 7 1,90 
Stručni suradnik za komunalne poslove III 8 1,70 
Viši upravni referent za informiranje i opće poslove III 9 1,65 
Komunalni referent III 11 1,50 
Komunalni redar III 11 1,50 
Spremačica IV 13 1,10 

 

Članak 3. 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsi donosi pojedinačna rješenja o plaći 
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsi, sukladno ovoj Odluci. 
 

 
Članak 4. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun  
plaća, službenika i namještenika Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi 10/15, 06,17, 
07/17, 05/18 i 07/18)“. 
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Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Vrsi“, 
a primjenjuje se od obračuna plaće za mjesec travanj, koja se isplaćuje u mjesecu svibnju. 
 

KLASA: 120-01/20-01/03 
URBROJ: 2198/34-01-20-1 
Vrsi, 21. ožujka 2020. godine 
 

 

 

 

 

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 
Predsjednica 
Josipa Maraš  
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Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) 
Općinsko vijeće Općine Vrsi na svojoj 22. sjednici, održanoj dana 21. ožujka 2020. godine 
donosi 

 

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrsi 
 

Članak 1.  
Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrsi za dio katarstarske čestice 
zemlje 2591/3 k. o. Vrsi, površine 128 m², na skici lica mjesta, koja se nalazi u privitku ove 
odluke i čini njen sastavni dio, izrađenoj po Firma Cive d.o.o., Elvisu Meštroviću geo, P. br: 
62/19 od 11.studenog 2019. godine označenoj likom žute boje i omeđen slovima A-B-C-F-A. 
 
 

Članak 2. 
Zadužuje se Općinski načelnik Općine Vrsi za provedbu Javnog natječaja, donošenje odluke o 
izboru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju natječaja te sklapanje ugovora o 
kupoprodaji. 
 
 

Članak 3. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Vrsi“. 
 
 
KLASA: 940-01/20-01/01 
URBROJ: 2198/34-01-20-1 
Vrsi, 21. ožujka 2020. godine 
 
 
 
 

 

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 
Predsjednica 
Josipa Maraš  
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Na temelju članka 31.  Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 02/13 i 03/18) 
Općinsko vijeće na svojoj 22. sjednici, održanoj dana 21. ožujka 2020. godine donosi 
 

Odluka o dodjeljivanju materijala za ogradne zidove 
 
 
 

Članak 1. 
U cilju i interesu općega gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana Općina Vrsi 
prepoznaje turizam kao svoju osnovnu gospodarsku granu te tim u svezi potrebe podizanja 
estetskog uređenja vizure naselja uređenjem ogradnih zidova na međi prema javnim 
prometnicama u kom cilju će Općina Vrsi vlasnicima stambenih objekata dodjeljivati bez 
naknade betonske blokove za izradu ogradnih zidova na međi prema javnim prometnicama 
unutar građevinskog područja, visine 80-100cm mjereno od kote konačno zaravnatog terena sa 
ulične strane. 

Članak 2. 

Ova Odluka primjenjuje se na naselja Vrsi i Poljica, a objavljuje se u „Službenom glasniku 
Općine Vrsi“. 
 

KLASA: 363-01/20-01/01 
URBROJ: 2198/34-01-20-1 
Vrsi, 21. ožujka 2020. godine 
 

 

 

 

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 
Predsjednica 
Josipa Maraš  
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 
123/17 i 98/19), te članka 31. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 02/13, 
03/18), Općinsko vijeće Općine Vrsi na 22. sjednici, održanoj dana 21. ožujka 2020. godine 
donosi 
 
 

Zaključak o prihvaćanju izvještaja o ostvarenju financijskog plana dječjeg vrtića Vrška 
vila" za 2019. godinu 

 
 

Članak 1. 
Prihvaća se izvještaj o ostvarenju financijskog plana dječjeg vrtića "Vrška vila" za 2019. 
godinu. 
 
 

Članak 2. 
Ovaj zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Vrsi“. 
 
 
KLASA: 601-02/20-01/01 
URBROJ: 2198/34-01-20-2 
Vrsi, 21. ožujka 2020. godine 
 

 

 

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 
Predsjednica 
Josipa Maraš  
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Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne Novine" 10/97, 
107/07, 94/13 i 98/19), te članka 31. Statuta Općine Vrsi ("Službeni glasnik Općine Vrsi" br. 
02/13, 03/18), Općinsko vijeće Općine Vrsi na svojoj 22. sjednici, održanoj dana 21. ožujka 
2020. godine donosi 
 
 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na plan upisa za pedagošku 
2020./2021. godinu 

 
 

Članak 1. 
Daje se prethodna suglasnost na Plan upisa za pedagošku 2020./2021. godinu Dječjeg vrtića 
„Vrška vila“ Vrsi. 
 

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

KLASA: 601-02/20-01/02 
URBROJ: 2198/34-01-20-2 
Vrsi, 21. ožujka 2020. godine 
 

 

 

 

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 
Predsjednica 
Josipa Maraš  
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Na temelju članka 48. stavka 2 Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)  te članka 
31. Statuta Općine Vrsi (Službeni glasnik Općine Vrsi br. 02/13 i 03/18) Općinsko vijeće na 
svojoj 22. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2020. godine donosi: 
 

Odluku o davanju suglasnosti za postupke nabave  
 

Članak 1. 
Ovom odlukom daje se suglasnost za sljedeće postupke jednostavne nabave: 

 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 

 Uređenje ŠRC Stara Gusterna 

 Turistička signalizacija 

 Nabava materijala za rekonstrukciju javne rasvjete u Općini Vrsi 

 Stupovi javne rasvjete u Vrsima 

 Povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Vrsi 

 Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta 

 Podvodni radovi ( I. Izmjene i dopune ) 

 Uređenje šumskih puteva ( I. Izmjene i dopune ) 

 Redovno održavanje nerazvrstanih cesta 

 Nabava higijenskih potrepština 

 Izrada glavnog projekta rekonstrukcije luke na lokaciji lučkog bazena “Glavni gat” 
 

Članak 2. 
Ovom odlukom daje se suglasnost za sljedeće postupke javne nabave: 

 Projekt energetske obnove primjenom LED tehnologije na području Općine Vrsi 

 Opskrba električnom energijom 
  

Članak 3. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Vrsi“. 

KLASA: 406-01/20-01/01 
URBROJ: 2198/34-01-20-1 
Vrsi, 21. ožujka 2020. godine 
 

 

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSI 
Predsjednica 
Josipa Maraš  
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Općinski načelnik Općine Vrsi, na temelju članka 5. stavka 3., članka 24. stavka 2. i 3. Zakona 
o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 86/08, 
61/11, 04/18, 112/19i članka 46. Statuta Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 2/13 
i 3/18)  , u postupku imenovanja u službu na neodređeno vrijeme putem  natječaja, donosi 

Rješenje  
o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsi 

 
1. Leonardo Rončević, diplomirani pravnik, iz Rovanjske, imenuje se pročelnikom 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsi na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u 
trajanju od 3 mjeseca. 
2. Leonardo Rončević, na današnji dan ima ukupno 10 godina i tri mjeseca radnog staža i isto 
toliko radnog staža u struci. 
3. Službenik ima položen državni stručni ispit 
4. Datum početka rada je 01. travnja 2020. godine. 
5. Danom početka rada, službenik ostvaruje pravo na plaću, što će se urediti posebnim  
rješenjem. 
 
Obrazloženje 
Općinsko vijeće Općine Vrsi ustrojilo je Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsi kao samostalno 
upravno tijelo(„Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 2/09), a Općinski načelnik donio je  Pravilnik 
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ 
br. 1/20), kojim je uređeno unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsi. 
Natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsi na neodređeno 
vrijeme objavljen je na web stranici „Narodnih novinau „Narodnim novinama“ broj 17/2020 
od 14. veljače 2020. godine. i u tu svrhu imenovano je povjerenstvo za provedbu natječaja od 
3 člana koje je imenovao Općinski načelnik. 
Na raspisani javni natječaj javilo se jedan kandidata od kojih samo jedan kandidat udovoljava 
formalnim uvjetima propisanim natječajem. Kandidat koji ispunjava propisane uvjete iz 
natječaja pozvan je na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te je istoj kandidat i pristupio. 
Na temelju rezultata prethodne provjere znanja i sposobnosti testiranjem i intervjuom, 
Povjerenstvo je utvrdilo da je kandidat ostvario 19 boda od ukupno 20, te o tome obavijestilo 
Općinskog načelnika. Na temelju rang liste i izvješća izabran je Leonardo Rončević, jedini 
kandidat, koji ispunjava sve uvjete Natječaja, a u provjeri znanja i sposobnosti ostvario je 
dovoljan broj bodova. Probni rad u trajanju od tri mjeseca utvrđen je sukladno članku 26. stavku 
1. i 2. Zakona. Plaća službenika utvrdit će se posebnim rješenjem. 
Slijedom iznesenog riješeno je kao u izreci ovog rješenja. 
 
Uputa o pravnom lijeku: 
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim 
sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju. 
 
KLASA: UP/I-112-02/20-01/01 
URBROJ: 2198/34-01-20-1 
Vrsi, 17. ožujka 2020. 
 

  OPĆINSKI NAČELNIK 
Luka Perinić 
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Temeljem čl. 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (dalje u tekstu: 
Uredba), načelnik Općine Vrsi donosi sljedeću 

Odluka 
o imenovanju službenika za zaštitu podataka 

 

Članak 1. 
Ivana Milutin, viši stručni suradnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsi, imenuje se 
službenikom za zaštitu podataka u Općini Vrsi. 

 

Članak 2. 
Službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće: 

(a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji 
obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Uredbe te drugim odredbama Unije ili države 
članice o zaštiti podataka; 

(b) praćenje poštovanja Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka 
i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, 
uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje 
sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije; 

(c) pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i 
praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe; 

(d) suradnja s nadzornim tijelom; 
(e) djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što 

uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe, te savjetovanje, prema potrebi, 
o svim drugim pitanjima. 

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s 
postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade. 

 
Članak 3. 

Službenik za zaštitu podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s obavljanjem svojih 
zadaća, u skladu s pravom Unije ili pravom države članice. 

Članak 4. 
Službenik za zaštitu podataka može ispunjavati i druge zadaće i dužnosti. Voditelj obrade 
osigurava da takve zadaće i dužnosti ne dovedu do sukoba interesa. 

Članak 5. 
Službenik za zaštitu podataka izravno odgovara najvišoj rukovodećoj razini voditelja obrade ili 
izvršitelja obrade. 
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Članak 6. 
Voditelj obrade objavljuje kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka i priopćuje ih 
nadzornom tijelu. Službeni kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka u Općini Vrsi su:  

Voditelj obrade  Općina Vrsi 
Adresa (ulica i broj)  Dr. Franje Tuđmana 6 
Poštanski broj  23235 
Sjedište  Vrsi 
Broj telefona  023 360 625 
Broj faksa  023 359 508 
Službenik za zaštitu podataka  
Ime i prezime Ivana Milutin 
Broj telefona 023 360 625 
Broj faksa 023 359 508 
E-mail  ivanamilutin@vrsi.hr 

 
Članak 7. 

Ispitanici mogu kontaktirati službenika za zaštitu podataka u pogledu svih pitanja povezanih s 
obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava iz Uredbe. 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena u Službenom glasniku Općine 
Vrsi, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Vrsi bit će dostupna javnosti u skladu sa 
odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) i 
u skladu sa čl. 37. st. 7. Uredbe. 

 
 

KLASA: 004-01/20-01/01 
URBROJ: 2198/34-01-20-1 
Vrsi, 25. veljače 2020. godine 

 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Luka Perinić 
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Na temelju članka 46. Statuta Općine Vrsi (»Službeni glasnik Općine Vrsi«, broj 02/13, 03/18) 
i sukladno točki 3. članka 10. i članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne 
novine«, broj 25/13, 85/15), Općinski načelnik Općine Vrsi donosi 

 

Odluku 
 o imenovanju koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 

 
 

Članak 1. 
Prema članku 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 
85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijelo javne vlasti imenuje osobu koja je zadužena za 
osiguravanje provedbe odredbi Zakona u tijelu javne vlasti, uključujući savjetovanja s javnošću. 
Te su osobe službenici za informiranje.  

S obzirom na veći obujam posla Općina Vrsi imenuje koordinatora za savjetovanja koji je 
zadužen za provedbu savjetovanja sukladno članku 11. Zakona. 

 
Članak 2. 

Ivana Milutin, dipl. oec., viši stručni suradnik, imenuje se koordinatorom savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću u Općini Vrsi. 

 
Članak 3. 

Imenovana osoba iz točke II. ove Odluke osigurava provedbu postupka savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću, sukladno članku 11. Zakona. 

 
Članak 4. 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku općine Vrsi, a 
objavit će se na službenoj web stranici Općine i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama 
Zakona. 

 
KLASA: 008-01/20-01/01 
URBROJ: 2198/34-01-20-1 
Vrsi, 24. ožujka 2020. godine 

 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Luka Perinić 

 

 


