
04/22 Službeni glasnik Općine Vrsi 15. srpnja 2022. godine 
 

SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE VRSI 
BROJ: 04/22                VRSI, 15. srpnja 2022. godine                      GODINA: XV 

 

 

 
Obavijest  o javnom uvidu u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrsi ...................................................................... 1 

Izmjene i dopune godišnjeg plana  upravljanja pomorskim dobrom na području  Općine Vrsi  za 

2022. godinu ........................................................................................................................................... 2 

 

 

 

 

 

 

 



04/22 Službeni glasnik Općine Vrsi 15. srpnja 2022. godine 
 

1 

 

 

Na temelju čl. 29. st. 5 i st. 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18, 

115/18, 98/19, 57/22) Općina Vrsi, objavljuje 

 

Obavijest 

 o javnom uvidu u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrsi 
 

Sukladno čl. 29. st. 5 i st. 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Općina Vrsi stavlja na javni uvid 

prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Vrsi u razdoblju od 18. srpnja 2022. godine do 1. kolovoza 2022. godine. 

 

Svi zainteresirani mogu izvršiti uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrsi svaki  radnim danom (pon-pet) u vremenu 

od 9:00 do 14:00 sati u prostorija multimedijalne dvorane Općine Vrsi na adresi Dr. Franje Tuđmana 

6, 23235 Vrsi. 

 

Zainteresirane osobe mogu dati prigovor na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog 

uvida (1. kolovoza 2022. godine).  

 

Prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Vrsi koji nisu čitko napisani i nisu dostavljeni u roku zaključenje 

Javnog uvida neće se uzeti u  razmatranje. 

 

KLASA: 320-02/21-01/01 

URBROJ: 2198/34-02/01-22-9 

Vrsi, 15. srpnja 2022. godine 

Načelnik 

Luka Perinić 
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Na temelju članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru 

(NN 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i članka 88. 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, 137/15, 

123/17, 98/19, 144/20), načelnik Općine Vrsi donosi  

 

 

 

Izmjene i dopune godišnjeg plana  

upravljanja pomorskim dobrom na području  

Općine Vrsi  za 2022. godinu 

 
 

 
Članak 1. 

U Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsi za 2022. 

godinu („Službeni glasnik Općine Vrsi“ br. 1/22) u prilogu 1. mijenjaju se tablice mikrolokacija na 

način da se: 

               -na mikrolokaciji 2. - PLAŽA MULO pod djelatnošću iznajmljivanje sredstava u sredstva 

se dodaje iznajmljivanje brodica s određenom naknadom po m² broda u iznosu od 300,00 kuna, broj 

odobrenja se mijenja s 2 na 4. 

               -na mikrolokaciji 7. - PUNTA TISNO dodaje se djelatnost ugostiteljstvo i trgovina za 

sredstvo ambulantna prodaja (štand za najam SUPova). Broj odobrenja je 1 s paušalnom naknadom 

u iznosu od 4,000.00 kuna. 

 

 

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

 
 

KLASA: 342-01/22-01/01 

URBROJ: 2198/34-01/01-22-7 

Vrsi, 05. srpnja 2022. godine 

 

 

 

Načelnik 

Luka Perinić 

 

 

 

 

 

 

 


