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Na temelju članka 20. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Općine Vrsi („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 2/15) općinski načelnik Općine 

Vrsi, dana 2. lipnja 2020. godine, donio je: 

Odluku  

o osnivnju prava služnosti 

 

Članak 1. 

Zasnivanje prava služnosti na sljedećim nekretninama u vlasništvu Općine Vrsi daje se u korist 

Hrvatskog telekoma d.d.: 

- Zk.č.br. 945 upisana u zk.ul.br. 3717 k.o. Vrsi, površine 7854 m², oznaka zemljišta 

strane cesta, upisana u zemljišnu knjigu kod Općinskog suda za Zadru Zemljišnoknjižni 

odjel Zadar 

- Zk.č.br. 2137 upisana u zk.ul.br. 4394 k.o. Vrsi, površine 13294 m², oznaka zemljišta 

strane cesta, upisana u zemljišnu knjigu kod Općinskog suda za Zadru Zemljišnoknjižni 

odjel Zadar 

- Zk.č.br. 2477 upisana u zk.ul.br. 4394 k.o. Vrsi, površine 3880 m², oznaka zemljišta 

Vrsi – Mulo cesta, upisana u zemljišnu knjigu kod Općinskog suda za Zadru 

Zemljišnoknjižni odjel Zadar 

- Zk.č.br. 2518 upisana u zk.ul.br. 4394 k.o. Vrsi, površine 1143 m², oznaka zemljišta 

Vrsi – Mulo cesta, upisana u zemljišnu knjigu kod Općinskog suda za Zadru 

Zemljišnoknjižni odjel Zadar 

 

Članak 2. 

Nekretnine se daju u korist u svrhu izgradnje, pristupa, razvoja, korištenja i održavanja nove 

elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme HT-a s ciljem proširivanja i 

daljnjeg razvoja komunikacijskog prometa, u skladu s planovima izgradnje EKI na području 

JLS-a. 

Članak 3. 

Pravo služnosti na nekretnine iz Članka 1. ove odluke osniva se na vrijeme dok traje potreba za 

postojanje istoga. 

Članak 4. 

Načelnik Općine Vrsi će, sukladno ovoj Odluci, zaključiti Ugovor o osnivanju prava služnosti 

kojim će se detaljnije utvrditi prava i obveze. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Vrsi: 

KLASA: 947-01/20-01/01 

URBROJ: 2198/34-02/01-20-1 

Vrsi, 2. lipnja 2020. godine 

 

Općinski načelnik 

Luka Perinić 
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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, 6 mjeseca i 20 dana 

radnog staža i isto toliko radnog staža u struci. 

3. Službenik ima položen državni stručni ispit 

4. Datum početka rada je 11. kolovoza 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. 4/20), 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 novina“ u  „Narodnim novinama“ broj 81/2020 

od 15. srpnja 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 dva kandidata od kojih su oba kandidata udovoljila 

formalnim uvjetima propisanim natječajem. Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz 

natječaja pozvani su na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te je istoj kandidat Leonardo 

Rončević jedini 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-112-02/20-01/02 

URBROJ: 2198/34-02/01-20-1 

Vrsi, 10. kolovoza 2020. godine 

 

Općinski načelnik 

Luka Perinić 


