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OPĆINA SV. LOVREČ 
I Općinsko vijeće 
 

 
12. 

 
 Na temelju članka 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim 
poslovima (“N.N.” br. 76/94) i Pravilnika o ustroju, popuni, pozivanju i uporabi postrojbi, 
službi i tijela za upravljanje i voñenje postrojbi, te drugih oblika organiziranja civilne zaštite 
(“N.N.” 31/95) te članka 21. Statuta Općine Sv. Lovreč Općinsko vijeće Općine Sv. Lovreč 
na sjednici održanoj 14. 09. 2001. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o imenovanju stožera civilne zaštite za Općinu Sv. Lovreč 

 
Članak 1. 

 
 Imenuje se stožer civilne zaštite za Općinu Sv. Lovreč u slijedećem sastavu: 
 

1. BRANKO ZGRABLIĆ  – predsjednik,      
2. MARIO LAKOVI Ć   – dotpredsjednik           
3. ROBERTO BULEŠIĆ  – član                         
4. DRAGO JANKO   – član                               
5. SILVANO MATOŠOVIĆ  – član                     

 
Članak 2. 

 
 Ovlašćuje se Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sv. Lovreč da prema potrebi 
razrješava i imenuje članove civilne zaštite za Općinu Sv. Lovreč. 
 

Članak 3. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenom glasniku 
Grada Poreča”. 
 
Klasa: 810-01/01-01-1 
Ur.br.: 2167/04-01-02-1 
Sv.Lovreč, 14. 09. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE SV. LOVREČ 
 
 PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Branko Zgrabli ć, v.r. 

 
 

13. 
 

Na temelju članka 2. Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sv. 
Lovreč, te članka 21. Statuta Općine Sv.Lovreč, Općinsko vijeće na sjednici održanoj 14. 09. 
2001. godine donosi 

O D L U K U 
o izboru Odbora za društvene djelatnosti 
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Članak 1. 
 

 U Odbor za društvene djelatnosti Općine Sv. Lovreč imenuju se slijedeći članovi: 
 

1. ADRIANO PREKALJ  – predsjednik 
2. ŽUŽIĆ MILAN     – član 
3. MATOŠOVIĆ SILVANO  – član 
4. MATOŠEVIĆ IVAN  – član 
5. JURCAN ROMEO    -- član.  

 
Članak 2. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenom glasniku 
Grada Poreča”. 
 
Klasa: 021-05/01-01-17 
Ur.br.: 2167/04-01-02-1 
Sv.Lovreč, 14. 09. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE SV. LOVREČ 
 
 PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Branko Zgrabli ć, v.r. 

 
 

14. 
 

Na temelju članka 2. Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sv. 
Lovreč, te članka 21. Statuta Općine Sv.Lovreč, Općinsko vijeće na sjednici održanoj 14. 09. 
2001. godine donosi 
 

O D L U K U 
o izboru Odbora za prostorno planiranje, komunalni sustav, infrastrukturu 

i upravljanje nekretninama 
 

Članak 1. 
 

U Odbor za prostorno planiranje, komunalni sustav, infrastrukturu, i upravljanje 
imovinom Općine Sv. Lovreč imenuju se slijedeći članovi: 
 

1. MILAN LAKOVI Ć  – predsjednik 
2. JANKO BORIS   -  član 
3. MARIO LAKOVI Ć   – član 
4. BRANKO ZGRABLIĆ  – član 
5. HERAK IVAN    – član                     

 
Članak 2. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenom glasniku 
Grada Poreča”. 
 
Klasa: 021-05/01-01-16 
Ur.br.: 2167/04-01-02-1 
Sv.Lovreč, 14. 09. 2001. 
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OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE SV. LOVREČ 
 
 PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Branko Zgrabli ć, v.r. 

 
 

15.  
 

Na temelju članka 2. Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sv. 
Lovreč, te članka 21. Statuta Općine Sv.Lovreč, Općinsko vijeće na sjednici održanoj 14. 09. 
2001. godine donosi 
 

O D L U K U 
o izboru Odbora za gospodarstvo, proračun i financije 

 
Članak 1. 

 
U Odbor za gospodarstvo, proračun i financije Općine Sv. Lovreč imenuju se 

slijedeći članovi: 
 

1. MARIO LAKOVI Ć  – predsjednik 
2. DRAGO JANKO  – član 
3. LORENA RADOVČIĆ  – član 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenom glasniku 
Grada Poreča”. 
 
Klasa: 021-05/01-01-18 
Ur.br.: 2167/04-01-02-1 
Sv.Lovreč, 14. 09. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE SV. LOVREČ 
 
 PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Branko Zgrabli ć, v.r. 

 
16. 

 
Na temelju članka 2. Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sv. 

Lovreč, te članka 21. Statuta Općine Sv.Lovreč, Općinsko vijeće na sjednici održanoj 14. 09. 
2001. godine donosi 
 

O D L U K U 
o izboru Komisije za statut, poslovnik, izbor i imenovanja, 

 predstvke i prijedloge 
 

Članak 1. 
 

U Komisiju za statut, poslovnik, izbor i imenovanja, predstvke i prijedloge Općine 
Sv. Lovreč imenuju se slijedeći članovi: 
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1. ALEN BABIĆ  - predsjednik 
2. BURŠIĆ MLADEN - član 
3. PRIVITELIO NINO - član.  
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenom glasniku 
Grada Poreča”. 
 
Klasa: 021-05/01-01-15 
Ur.br.: 2167/04-01-02-1 
Sv.Lovreč, 14. 09. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE SV. LOVREČ 
 
 PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Branko Zgrabli ć, v.r. 

 
 
OPĆINA VIŠNJAN 
I Općinsko vijeće 

9. 
 
 Na temelju Izvješća Mandatne komisije usvojenog na sjednici Općinskog vijeća 
Općine Višnjan dana 13. lipnja 2001. godine sukladno članku 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01) i članka 38. Statuta 
Općine Višnjan ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 5/93. i 10/98.) Općinsko vijeće Općine 
Višnjan na sjednici održanoj 13. lipnja 2001. godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Višnjan 

 
 Verificira se mandat u trajanju od 4 godine slijedećim članovima Općinskog vijeća 
Općine Višnjan: 
 

1. Nevija Poropat    7. Anton Hrvatin 
2. Petar Deklić    8. Angelo Mattich 
3. Anton Deklić    9. Graziano Černeka 
4. Ivan Sinožić   10. Ljubomir Sirotić 
5. Anñelo Štenta   11. Edo Sinožić 
6. Valter Perkat 

 
II.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Klasa: 023-05/01-01/2 
Ur.broj: 2167/03-01/01-17 
Višnjan, 13. 06. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VIŠNJAN 
 
 PREDSJEDAVAJUĆI 

OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Petar Deklić, v.r. 
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10. 

 
 Na temelju članka 38. Statuta Općine Višnjan, Općinsko vijeće Općine Višnjan na 
sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2001. godine donosi 
 

O D L U K U 
o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Višnjan 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom utvrñuje se osnivanje, sastav nadležnost i zadaci radnih tijela 
Općinskog vijeća Općine Višnjan. 

Članak 2. 
 

Radi razmatranja odreñene problematike, prijedloga nacrta i sl. i predlaganja 
donošenja Odluka i drugih akata iz djelokruga Općinskog vijeća, osnivaju se stalna radna 
tijela: 

1. Mandatno – verifikaciona komisija 
2. Komisija za izbor i imenovanje 
3. Odbor za statut,  poslovnik i predstavke 
4. Odbor za proračun i financije 
5. Odbor za prostorno planiranje, komunalni sustav i upravljanje nekretninama 
6. Odbor za društvene djelatnosti 
7. Odbor za gospodarstvo 
8. Odbor za  suradnju sa općinama, gradovima, regijama i meñunarodnu suradnju 

 
Članak. 3 

 
Mandatno – verifikaciona komisija raspravlja i utvrñuje pitanja vezana za mandatna 

prava članova Općinskog vijeća. 
Komisija ima predsjednika i dva člana.  
 

Članak 4. 
 

Komisija za izbor i imenovanja raspravlja o pitanjima izbora, imenovanja i razješenja 
o kojima odlučuje Općinsko vijeće. 

Komisija ima predsjednika i dva člana.  
 

Članak 5. 
 
Odbor za statut, poslovnik  i predstavke raspravlja i predlaže statut općine, poslovnik  

Općinskog vijeća, izmjene i dopune statuta odnosno poslovnika. 
Odbor može predlagati donošenje i drugih općih akata iz nadležnosti Općinskog 

vijeća. 
Odbor takoñer razmatra predstavke i prijedloge grañana koji se obraćaju Općinskom 

vijeću. 
Odbor ima predsjednika i dva člana.  
 

Članak 6. 
 

Odbor za proračun i financije vrši nadzor i provjeru pravilnosti korištenja 
proračunskih sredstava te primjenjivanje zakona i propisa. 

Odbor ima predsjednika i dva člana. 
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Članak 7. 
 
Odbor za prostorno planiranje, komunalni sustav i upravljanje nekretninama, predlaže 

Vijeću prostornog planiranja na području Općine, predlaže načine provedbe odluka i zakona o 
komunalnom gospodarstvu, izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, prodaju, kupnju 
ili ureñenje nekretnina, provodi natječajne postupke i odluke koje se odnose na stambene i 
poslovne prostore općine. 

Odbor ima predsjednika i 4 (četiri) člana. 
 

Članak 8. 
 

Odbor za društvene djelatnosti bavi se problematikom školstva, zdravstva, športa, 
kulture i socijalne skrbi. 

Odbor ima predsjednika i 4 (četiri) člana. 
 

Članak 9. 
 
Odbor za gospodarstvo bavi se problematikom i razvojem poduzetništva, male 

privrede, poljoprivrede, obrta, a  posebno poticajnih mjera za razvoj gospodarstva. 
 Odbor ima predsjednika i 2 (dva) člana. 

 
Članak 10. 

 
Odbor za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i meñunarodnu suradnju, 

razmatra pitanja suradnje Općine sa drugim općinama, gradovima i regijama u zemlji i 
inozemstvu. 

Odbor predlaže Općinskom vijeću programe, planove i realizaciju suradnje. 
Odbor ima predsjednika i dva člana. 
 

Članak 11. 
 
Predsjednika i članove stalnih tijela bira Općinsko vijeće na rok od 4. godine 
Vijeće može imenovanog člana radnog tijela opozvati i prije isteka roka na koji je 

izabran. 
Po pozivu predsjednika komisije ili odbora u radu mogu učestvovati stručne osobe. 
Članovi Komisija su iz sastava Vijeća. 
Članovi Odbora ne moraju biti iz sastava Vijeća. 
 

Članak 12. 
 
Radna tijela u svom radu primjenjivati će odgovarajuće odredbe Poslovnika o radu 

Općinskog vijeća. 
Članak 13. 

 
Administrativno – tehničke poslove za radna tijela obavlja Jedinstveni upravni odjel 

Općine. 
Članak 14. 

 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju radnih tijela 

Općinskog vijeća Općine Višnjan ("Službeni glasnik općine Poreč" 2/93). 
 

Članak 15. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Poreča". 
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Klasa: 023-05/01-01/8 
Ur.br.  2167/03-01/01-02 
Višnjan, 01. 08. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VIŠNJAN 
 

 PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJE ĆA 

Nevija Poropat, v.r. 
 

11. 
 

Na temelju članka 38. Statuta Općine Višnjan ("Službeni glasnik Grada Poreča" br. 
5/93 i 10/98) Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj dana 01. listopada 2001. 
godine donosi slijedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju Odbora za gospodarstvo 

 
I 

 
U Odbor za gospodarstvo imenuju se: 

 
1. Branko Kovačić, za predsjednika 
2. Aldo Štifanić, za člana 
3. Valter Perkat, za člana. 

II 
 
Odbor za gospodarstvo bavi se problematikom i razvojem poduzetništva, male 

privrede, poljoprivrede, obrta i posebno poticajnim mjerama za razvoj gospodarstva. 
 

III 
 
Mandat predsjedniku i članovima Odbora za gospodarstvo traje četiri godine. 
 

IV 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom glasniku  

Grada Poreča". 
 
Klasa: 023-05/01-01/13 
Ur.br. 2167/03-01/01-06 
Višnjan, 01. 10. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VIŠNJAN 
 
 PREDSJEDNICA  

OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Nevija Poropat, v.r. 
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12. 
 
 Na temelju članka 38. Statuta Općine Višnjan ("Službeni glasnik Grada Poreča" br. 
5/93 i 10/98) Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj dana 01. listopada 2001. 
godine donosi slijedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju Odbora za statut, poslovnik i predstavke 

 
I 

 
 U Odbor za statut, poslovnik i predstavke imenuju se: 
 

1. Petar Deklić, za predsjednika 
2. Alenka Sinožić, za člana 
3. Dario Pulin, za člana 

II 
 
Odbor za statut, poslovnik i predstavke predlaže statut općine, poslovnik Općinskog  

vijeća, izmjene i dopune statuta odnosno poslovnika. 
Odbor takoñer razmatra predstavke i prijedloge grañana koji se obraćaju Općinskom 

vijeću. 
III 

 
Mandat predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i predstavke je četiri 

godine. 
IV 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom glasniku  

Grada Poreča". 
 
Klasa: 023-05/01-01/13 
Ur.br. 2167/03-01/01-04 
Višnjan, 01. 10. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VIŠNJAN 
 
 PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Nevija Poropat, v.r. 

 
13. 

 
 Na temelju članka 38. Statuta Općine Višnjan ("Službeni glasnik Grada Poreča" br. 
5/93 i 10/98) Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj dana 01. listopada 2001. 
godine donosi slijedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju Odbora za prostorno planiranje, 
komunalni sustav i upravljanje nekretninama 

 
I 

 
U Odbor za prostorno planiranje, komunalni sustav i upravljanje nekretninama 

imenuju se: 
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1. Aldo Štifanić, za predsjednika 
2. Robert Rabac, za člana 
3. Nedjeljko Radovčić, za člana 
4. Anñelo Štenta, za člana 
5. Ljubomir Ribarić, za člana 

 
II 

 
Odbor za prostorno planiranje, komunalni sustav i upravljanje nekretninama predlaže 

Vijeću prostorno planiranje na području Općine, predlaže provedbu odluka i zakona u 
komunalnom gospodarstvu, izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, prodaju, kupnju 
i ureñenje nekretnina, provodi natječajne postupke i odluke koje se odnose na stambene i 
poslovne prostore Općine. 

III 
 
Mandat predsjednika i članova Odbora za prostorno planiranje, komunalni sustav i  

upravljanje nekretninama je četiri godine. 
IV 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom glasniku  

Grada Poreča". 
 
Klasa: 023-05/01-01/13  
Ur.br. 2167/03-01/01-03 
Višnjan, 01. 10. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VIŠNJAN 
 
 PREDSJEDNICA  

OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Nevija Poropat, v.r. 

 
14. 

 
 Na temelju članka 38. Statuta Općine Višnjan ("Službeni glasnik Grada Poreča" br. 
5/93 i 10/98) Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj dana 01. listopada 2001. 
godine donosi slijedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju Odbora za proračun i financije 

 
I 

 
 U Odbor za proračun i financije imenuju se: 
 

1. Nevija Poropat, za predsjednika 
2. Miodrag Majkus, za člana 
3. Anñelo Štenta, za člana 

 
II 

 
Odbor za proračun i financije vrši nadzor i provjeru pravilnosti korištenja 

proračunskih sredstava te primjenjivanje zakona i propisa. 
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III 
 
Mandat predsjednika i članova Odbora za proračun i financije je četiri godine. 
 

IV 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom glasniku  

Grada Poreča". 
 
Klasa: 023-05/01-01/13 
Ur.br. 2167/03-01/01-02 
Višnjan, 01.10. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VIŠNJAN 
 
 PREDSJEDNICA  

OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Nevija Poropat, v.r. 

 
15. 

 
 Na temelju članka 38. Statuta Općine Višnjan ("Službeni glasnik Grada Poreča" br. 
5/93 i 10/98) Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj dana 01. listopada 2001. 
godine donosi slijedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti 

 
I 

 
U Odbor za društvene djelatnosti imenuju se: 

 
1. Anton Deklić, za predsjednika 
2. Silvio Mendica, za člana 
3. Ivan Sinožić, za člana 
4. Ana Pahović, za člana 
5. Dario Mladošić, za člana 

 
II 

 
Odbor za društvene djelatnosti bavi se problemom školstva, zdravstva, športa, kulture 

i socijalne skrbi. 
III 

 
Mandat predsjedniku i članovima Odbora za društvene djelatnosti traje četiri godine. 
 

IV 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom glasniku  

Grada Poreča". 
 
Klasa: 023-05/01-01/13 
Ur.br. 2167/03-01/01-05 
Višnjan, 01. 10. 2001. 
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OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINA VIŠNJAN 
 
 PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Nevija Poropat, v.r. 

 
16. 

 
Na temelju članka 38. Statuta Općine Višnjan ("Službeni glasnik Grada Poreča" br. 

5/93 i 10/98) Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj dana 01. listopada 2001. 
godine donosi slijedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju Odbora za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i meñunarodnu 

suradnju 
 
I 

 
U Odbor za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i meñunarodnu suradnju  

imenuju se: 
 
1. Petar Deklić, za predsjednika 
2. Jadranka Škropeta - Milovanović, za člana 
3. Erminio Frleta, za člana. 

 
II 

 
Odbor za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i meñunarodnu suradnju 

razmatra pitanja suradnje Općine sa drugim općinama, gradovima, regijama u zemlji i 
inozemstvu. 

III 
 

Mandat predsjedniku i članovima Odbora za suradnju sa općinama, gradovima, 
regijama i meñunarodnu suradnju traje četiri godine. 

 
IV 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom glasniku  

Grada Poreča". 
 
Klasa: 023-05/01-01/13 
Ur.br. 2167/03-01/01-07 
Višnjan, 01. 10. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VIŠNJAN 
 
 PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Nevija Poropat, v.r. 
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17. 
 
 Na temelju članka 38. Statuta Općine Višnjan ("Službeni glasnik Grada Poreča"5/93 i 
10/98) Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj dana 21. rujna 2001. godine, te 
donosi slijedeću 
 

O D L U K U 
 

1. Prihvaća se Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera za suzbijanje bjesnoće i 
ostalih zoonoza na području Općine Višnjan. U prošireni sastav imenuje se: 
 

MENDICA SILVIO iz Višnjana.  
 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom 
glasniku Grada Poreča". 

 
Klasa: 023-05/01-01/12 
Ur.broj: 2167/03-01/01-05 
Višnjan, 21. 09. 2001. 

 
OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VIŠNJAN 

 
 PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Nevija Poropat, v.r. 

 
18. 

 
Na temelju članka 135. Ustava Republike Hrvatske ( "Narodne novine" 41/01) i 

članka 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 33/01) 
Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj dana 9.10. 2001. god donosi 
 
 

S T A T U T 
OPĆINE VIŠNJAN 

 
I. Opće odredbe 

Članak 1. 
 
 Ovim Statutom ureñuje se samoupravni djelokrug Općine Višnjan, njezina obilježja, 
javna priznanja,ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici 
konzultiranja grañana, provoñenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna 
samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi oblici suradnje s jedinicama lokalne odnosno 
područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava, obveza 
i odgovornosti. 

Članak 2. 
 
 Općina Višnjan je jedinica lokalne samouprave osnovana zakonom. 
 Općina Višnjan predstavlja prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu povezanu 
zajedničkim interesima stanovništva. 

U sastavu Općine Višnjan su naselja: 
Anžići, Bačva, Barat, Barići, Baškoti, Benčani, Broskvari, Bucalovići, Bujarići, 

Cerion, Cvitani, Deklevi, Diklići, Fabci, Farini, Gambetići, Kočići, Kolumbera, Korlevići, 
Košutići, Kurjavići, Legovići, Majkusi, Markovac, Milanezi, Prašćari, Prhati, Pršurići, Radoši 
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kod Višnjana, Radovani, Rafaeli, Rapavel, Sinožići, Smolici, Srebrnići, Strpačići, Sv. Ivan, 
Štuti, Vejaki, Višnjan, Vranići kod Višnjana, Vrhjani, Zoričići, Ženodraga, Žikovići, Žužići. 
 Granice Općine Višnjan ureñene su posebnim zakonom. 
 

Članak 3. 
 
 Naziv jedinice lokalne samouprave je OPĆINA VIŠNJAN. 

Sjedište Općine Višnjan i njezinih tijela je u Višnjanu, Trg slobode 1. 
 Općina Višnjan je pravna osoba. 
 

Članak 4. 
 

Općina Višnjan ima grb i zastavu. 
Grb i zastava općine utvrñuje se statutarnom odlukom Općinskog vijeća, a uporaba 

istih ureñuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća 
 

Članak 5. 
 
  Dan Općine Višnjan je Sveta Magdalena “ Mandalenjina”. 
              “ Mandalenjina” se slavi prve subote i nedjelje poslije 22 srpnja. 
 

II. Posebne odredbe 
Članak 6. 

 
1. Pripadnicima talijanske nacionalne zajednice, kao autohtone zajednice koja živi na 

području Općine Višnjan  jamči se pravo da slobodno i ravnopravno upotrebljavaju svoj jezik 
i pismo, razvijaju svoju kulturu kao i da uživaju druga prava utvrñena Ustavom RH i drugim 
propisima.  
 2. Općina priznaje Zajednicu Talijana kao autonomnog, demokratskog i stranački 
neopredjeljenog službenog predstavnika svih pripadnika talijanske nacionalnosti u 
ekonomskom, kulturnom i socijalnom 
smislu. 
 3. U Općini Višnjan ravnopravna je službena uporaba hrvatskog i jezika talijanske 
nacionalne manjine (zajednice) i latinično pismo na dijelu područja Općine, koje obuhvaća 
naselja Višnjan, Markovac Deklevi, Benčani, Štuti, Bucalovići, Legovići, Strpačići, Barat i 
Farini. 

Na navedenom dijela općine (području) dvojezično - na hrvatskom i talijanskom  
jeziku istom veličinom slova ispisuju se:  

- naziv mjesta i lokaliteta (ulica i trgova) 
-  javni pozivi i oglasi 
- pravne i fizičke osobe koje obavljaju javnu djelatnost mogu ispisivati nazive 

dvojezično. 
4. Na području Općine Višnjan potiče se učenje talijanskog jezika kao jezika 

društvene sredine. 
5. Općinsko vijeće sukladno odredbama članka 25. ovog Statuta ima predsjednika i 

dva potpredsjednika, od kojih je jedan pripadnik autohtone talijanske zajednice. 
6. Pripadnici talijanske nacionalne manjine imaju pravo isticati svoju nacionalnu 

zastavu  zajedno s zastavom Republike Hrvatske na dan Općine, dane državnih blagdana i 
drugim prigodnim manifestacijama. 
 Istaknute zastave moraju biti istih dimenzija. 

Ako se izvodi himna ili svečana pjesma talijanske nacionalne zajednice obvezatno se 
prije izvodi himna Republike Hrvatske. 
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Članak 7. 
 

A. Počasti i priznanja 
  
 Općinsko vijeće može osobu posebno zaslužnu za Općinu Višnjan proglasiti 
počasnim grañaninom. 
 

Članak 8. 
 
 Radi odavanja javnog priznanja za iznimna dostignuća i doprinos za razvitak i ugled 
Općine Višnjan, a naročito za uspjehe u unaprijeñivanju gospodarstva, znanosti, kulture, 
zaštite i unaprijeñenja okoliša i drugih javnih djelatnosti Općina  dodjeljuje priznanja. 
 Vrste javnih priznanja, uvjete i mjerila za njihovu dodjelu, njihov izgled i oblik te 
tijela koja provode postupak predlaganja ureñuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 

Članak 9. 
 

B. Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i područne (regionalne)  
     samouprave u zemlji i inozemstvu 

 
 Kad Općina Višnjan ocijeni da postoji interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti 
za njezino razvijanje, može s jedinicama lokalne samouprave (udruženjima jedinica lokalne 
samouprave) i jedinicama lokalne (regionalne) samouprave sklopiti akt o zajedničkoj 
suradnji. 
 Pod uvjetom i načinom utvrñenim zakonom i meñunarodnim ugovorima Općina 
Višnjan  može uspostavljati i ostvarivati suradnju s lokalnim jedinicama u inozemstvu. 
 
II. Samoupravni djelokrug 

Članak 10. 
 
 Općina Višnjan (u daljnjem tekstu: Općina) samostalna je u odlučivanju u poslovima 
iz svog samoupravnog djelokruga u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim 
Statutom, a podliježe nadzoru središnjeg tijela državne uprave (ministarstva) i Vlade 
Republike Hrvatske. 
 Općina u okviru samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojim: 
 

1. osigurava uvjete za razvitak gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 
djelatnosti od važnosti za područje Općine, 

2. osigurava uvjete za ureñenje prostora i urbanističko planiranje te zaštitu i 
unaprijeñenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, 

3. vodi brigu o ureñenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnih objekata, 
obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te općinske infrastrukture, 

4. osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti društvene brige o djeci, odgoju i 
osnovnom obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj skrbi, zaštiti životinja i 
bilja, kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu,   

5. upravlja općinskom imovinom 
6. osniva javne ustanove i druge pravne osobe radi ostvarivanja odreñenih 

gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih interesa i potreba stanovništva u 
skladu sa zakonom, 

7. ureñuje i druga pitanja u skladu sa zakonom.  
 
 Općina obavlja i druge poslove koji su u neposrednoj vezi sa gospodarskim, 
kulturnim i socijalnim napretkom općinske zajednice, a nisu u nadležnosti drugih tijela. 
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Članak 11. 
 
 Odlukom Općinskog vijeća u skladu sa ovim Statutom i Statutom Istarske županije 
mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine prenijeti na državnu upravu, 
područnu (regionalnu) odnosno mjesnu samoupravu. 
 Odlukom Općinskog vijeća u skladu s ovim Statutom, Općina može preuzeti 
obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga za druge jedinice lokalne 
samouprave. 

Članak 12. 
 
 Općina u okviru (poslova) prava i obveza koje ostvaruje i osigurava u samoupravnom 
djelokrugu putem predstavničkog tijela: 
  - osigurava uvjete za utvrñivanje politike gospodarenja prostorom (zemljištem) i 
zaštitom okoliša, 
  - upravlja komunalnom imovinom, stambenim i poslovnim objektima u vlasništvu 
Općine, 
  - obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja  prostornih 
kapaciteta u vlasništvu Općine, 
  - osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika u oblasti 
predškolskog odgoja i djelomično obrazovanja,       
  - koordinira aktivnosti u zdravstvenoj zaštiti i radu zdravstvenih ustanova i drugih 
osoba koje pružaju zdravstvenu zaštitu, 
  - osigurava veterinarsku zaštitu životinja i zaštitu bilja, 

 - potiče mjere radi zaštite standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, 
 - obavlja poslove na promicanju kulture, osigurava sredstva za potrebe u kulturi, 
 - vodi brigu o zaštiti starogradske jezgre i ostalih kulturnih dobara, 
 - utvrñuje programe javnih potreba u sportu i  tehničkoj kulturi, 
 - upravlja općinskom imovinom, 
 - obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju općini, 
 - obavlja izvršne poslove sukladno zakonu, 
 - osniva javne ustanove i druge pravne osobe, 
 - osigurava suradnju znanosti, gospodarstva, lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, 
 - izrañuje i izvršava proračun općine, 
 - obavlja i druge poslove sukladno zakonu. 
 

III. Neposredno sudjelovanje grañana u odlučivanju 
 

Članak 13. 
 
 Grañani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju u lokalnim poslovima putem 
referenduma i mjesnog zbora grañana (mjesni odbori), sukladno zakonu i ovim Statutom. 
    

Članak 14. 
 
1. Referendum 
 
 Referendum se može raspisati radi odlučivanja  o prijedlogu promjene Statuta, o 
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i drugim 
pitanjima odreñenim zakonom. 

Referendum raspisuje Općinsko vijeće, za područje Općine ili pojedina naselja 
općine, ako se odlučuje o pitanjima značajnim za ta područja. 
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Članak 15. 
 
 Općinsko vijeće će raspisati referendum za područje općine na prijedlog jedne trećine 
njenih članova, jedne polovine mjesnih odbora općine ili na prijedlog 20% birača upisanih u 
birački popis općine. 

Članak 16. 
 
 Odlukom o raspisivanju referenduma odreñuju se pitanja o kojima grañani odlučuju 
referendumom, datum glasovanja i područje na kojem se referendum provodi. 
 Pravo glasovanja imaju grañani koji imaju prebivalište na području općine i upisani 
su u popis birača. Odluka donesena referendumom obvezujuća je za Općinsko vijeće. 
 
2. Traženje mišljenja 

Članak 17. 
 
 Općinsko vijeće može zatražiti mišljenje mjesnih zborova grañana o prijedlogu općeg 
akta ili drugog pitanja iz djelokruga općine, kao i ostalih pitanja odreñenim zakonom ili 
statutom. 
 Prijedlog za traženje mišljenja može dati 1/3 vijećnika. 
  Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog inicijative za traženje mišljenja, i ako 
prijedlog ne prihvati  o razlozima odbijanja u obvezi je izvjestiti predlagača. 
 Mišljenja grañana po odreñenim pitanjama mogu se tražiti putem javnih oglasa, 
poziva na javnu raspravu, objava u tisku ili drugim podesnim načinom. 
 
3. Inicijative 
  
 Grañani imaju pravo neposredno ili putem organa mjesnog odbora predlagati 
Općinskom vijeću donošenje  odreñenog akta ili rješavanja odreñenog pitanja iz djelokruga 
Općinskog vijeća. 
 Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka ako prijedlog 
potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine. 
 Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca 
od prijema prijedloga. 
 
4. Predstavke i pritužbe 

Članak 18. 
 
 Grañani imaju pravo Općinskom vijeću slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge i 
na njih dobiti odgovor. 

Predsjednik vijeća ili pročelnik dužan je grañanima i pravnim osobama dati odgovor 
u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe. 
  
IV. Općinsko vijeće i njegova tijela 
 
1. Nadležnost  

 
Članak 19. 

 
 Općinsko vijeće predstavničko je tijelo grañana Općine, koje donosi akte u okviru 
prava i dužnosti Općine, obavlja poslove u skladu s Ustavom, Evropskom poveljom o 
lokalnoj samoupravi, zakonom i ovim Statutom. 
 Općinsko vijeće obavlja i izvršne poslove Općine sukladno zakonu. 
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Članak 20. 
 

 Općinsko vijeće : 
 

- donosi Statut Općine (izmjene i dopune, statutarne odluke)    
   - donosi odluke i druge opće akte (poslovnike, pravilnike) kojima se ureñuju pitanja 
iz samoupravnog djelokruga Općine 
   - donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u 
vlasništvu Općine 
   - donosi proračun (rebalans proračuna) i godišnji obračun proračuna 
   - donosi odluke o izvršenju proračuna ( uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 
prihodima i rashodima Općine) 
   - donosi Poslovnik o radu Vijeća 
   - raspisuje referendum       
   - donosi odluke o pristupanju meñunarodnim udruženjima lokalnih jedinica drugih 
država u skladu sa zakonom i meñunarodnim ugovorima  
   - odlučuje o pokroviteljstvu u kojem Općina preuzima materijalne obveze 
   - ureñuje ustrojstvo i djelokrug općinske uprave 
   - može osnivati (biti osnivač ili suosnivač) ustanove i druge pravne osobe (udruge, 
d.o.o ) te zajedničke urede za obavljanje djelatnosti od interesa za Općinu  
   - obavlja izvršne poslove  
   - obavlja i druge poslove koji su Vijeću stavljeni u djelokrug zakonom i ovim 
Statutom Općinsko vijeće obavlja izbor, imenovanja i razrješenja: 
 
  - predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća 
  - predsjednika i članove radnih tijela Općinskog vijeća 
  - pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 
   - predstavnike Općinskog vijeća u tijelima odreñenim zakonom i ovim statutom. 
 

Članak 21. 
 
 Sazivanje Općinskog vijeća, rad i tijek sjednice, glasovanje (način donošenja odluka) 
voñenje zapisnika, održavanje reda na sjednicama  ureñuje se Poslovnikom o radu Općinskog 
vijeća. 
 
2. Ustrojstvo, prava i dužnosti 

Članak 22. 
 
 Općinsko vijeće čini 11 vijećnika izabranih na način odreñen zakonom, na mandatno 
razdoblje od 4 (četiri) godine. 
  

Članak 23. 
 
 Članovi predstavničkog tijela (vijećnici) nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi, 
dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. 
 Za obavljanje dužnosti vijećnik ima pravo na naknadu troškova, sukladno s odlukom 
Općinskog vijeća. 
 Od dana konstituiranja Općinskog vijeća vijećnik ima prava i dužnosti odreñene 
Ustavom, zakonom, Statutom i Poslovnikom, do prestanka mandata. 

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran ako se ispuni jedan 
od uvjeta predviñen Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave (članak 7. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela 
jedinica lokalne i područne - regionalne samouprave). 
 U slučaju da se stekne jedan od uvjeta iz prethodnog stavka, ili mirovanja mandata  
dužnost vijećnika preuzima njegov zamjenik. 
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Članak 24. 
 
 Vijećnik ima pravo i dužnost: 
 - sudjelovati u raspravi, podnositi prijedloge, postavljati pitanja i glasovati na sjednici 
Vijeća 

 - prihvatiti izbor za člana radnih tijela Vijeća 
 - prihvatiti izbor za predstavnika Općine u tijelima ustanova ili organizacija kojima je  
 Općina osnivač, suosnivač, pokrovitelj i sl. 
 
3. Izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća 
 

Članak 25. 
 
 Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira iz redova vijećnika, 
tajnim glasovanjem za svakog kandidata pojedinačno većinom glasova svih vijećnika. 
 Prije izbora predsjednika ili potpredsjednika  donosi se odluka sukladno točki 5. 
članka 6. ovog Statuta, radi izbora   pripadnika  talijanske nacionalne zajednice. 
 Ako su predložena dva kandidata za predsjednika ili potpredsjednika, izabran je 
kandidat koji ima većinu glasova svih vijećnika. 
 Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća daje najmanje četiri 
vijećnika u pisanom obliku, a potvrñuju ga punim imenom, prezimenom i potpisom. 
 Ako nitko od predloženih kandidata ne dobije većinu glasova svih vijećnika, 
kandidacijski postupak se ponavlja, na istoj sjednici ili najkasnije za 15 dana.  
 Predsjednik zastupa Vijeće. 
      
4. Razrješenje predsjednika i potpredsjednika Vijeća 
 

Članak 26. 
 
 Prijedlog za razrješenje (iskazivanje nepovjerenja) podnosi najmanje četiri vijećnika 
postavljanjem pitanja odgovornosti predsjednika i/ili potpredsjednika Vijeća. 

Prijedlog za razrješenje je usvojen ako ga na prvoj narednoj sjednici izglasa većina 
svih vijećnika tajnim glasovanjem.  
Dužnost prestaje izborom novog predsjednika i/ili potpredsjednika Vijeća. 

 
5. Raspuštanje Općinskog Vijeća 
 

Članak 27. 
 
 Općinsko vijeće se raspušta sukladno odredbama čl. 84. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, po dostavljenom Rješenju Vlade Republike Hrvatske. 
 
6. Radna tijela Vijeća 

Članak 28. 
 

 Vijeće osniva stalna i povremena radna tijela (odbore, komisije). Odlukom o 
osnivanju odreñuje se naziv, sastav, mandat i djelokrug tijela.  

Poslovnikom o radu vijeća pobliže se ureñuje rad komisija i odbora.  
Radna tijela imaju pravo na naknadu za svoj rad, prema posebnoj odluci vijeća.  
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V. Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Članak 29. 
 
 Predsjednik Vijeća obavlja dužnosti općinskog načelnika i poslove iz samoupravnog 
djelokruga Općine. Ima pravo zadržavati od izvršenja opće akte Općinskog vijeća ako ocijeni 
da je tim aktom povrijeñen zakon ili drugi propis, te zatražiti od vijeća da u roku 15 dana 
otkloni uočene nedostatke. 
 Ako Vijeće ne otkloni ukazane nedostatke u navedenom roku, predsjednik vijeća je 
dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti organ središnje državne uprave ovlašten za 
nadzor nad zakonitošću rada Općinskog vijeća. 
 Predsjednika Općinskog vijeća u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga 
spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje jedan od potpredsjednika Općinskog 
vijeća kojeg predsjednik Općinskog vijeća odredi. 
 Predsjednik Općinskog vijeća može obavljanje odreñenih poslova iz svog djelokruga 
povjeriti potpredsjednicima Općinskog vijeća. 

 
Članak 30. 

 
 Predsjednik općinskog Vijeća u hitnim slučajevima može sam donijeti odluku, 
zaključak, uputu i druge akte iz nadležnosti Vijeća, uz obvezu da na prvoj narednoj sjednici 
podnese Vijeću akt na potvrñivanje. 

Predsjednik općinskog Vijeća u obavljanju dužnosti općinskog načelnika samostalno 
donosi odluke, zaključke, rješenja, pravilnike, preporuke, suglasnosti i druge akte. 
 
VI. Upravna tijela općine 

Članak 31. 
 
 Za obavljanje  poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i prenijetih poslova 
državne uprave osniva se Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan. 
 Osnove za organizaciju i ustroj Jedinstvenog upravnog odjela općine utvrñuje 
Općinsko vijeće posebnom odlukom o ustroju i djelokrugu rada tog upravnog tijela. 

Pojedine poslove iz svog samoupravnog djelokruga Općina može organizirati 
zajednički s jednom ili više jedinica lokalne samouprave na način: 
 - osnivanjem zajedničkih tijela ili službi 
 - osnivanjem zajedničkih trgovačkih društava 
 - zajedničkim organiziranjem poslova u skladu s posebnim zakonima 
 

Meñusobni odnosi jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju 
obavljanja poslova iz svog samoupravnog djelokruga ureñuju se posebnim sporazumom. 

Odluku o organiziranju poslova iz stavka 3. ovog članka donosi Općinsko vijeće. 
 

Članak 32. 
 
 Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Višnjan upravlja pročelnik kojeg na temelju 
javnog natječaja imenuje Općinsko vijeće. 
 

Članak 33. 
 
 Jedinstveni upravni odjel odnosno zajedničko tijelo ili služba u okviru svog 
djelokruga:  
  - neposredno izvršava zakone, odluke i druge opće akte Općinskog vijeća ili 
osigurava provedbu istih 
  - neposredno izvršava poslove državne uprave, kad su ti poslovi prenijeti u djelokrug 
Općine, 
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 - prati stanja u području za koje je osnovana i o tome izvješćuje Vijeće,   
  - priprema prijedloge (nacrte) odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće,  
  - pruža stručnu i drugu pomoć grañanima i pravnim osobama u okviru prava i 
dužnosti Općine,  
  - o svom radu podnosi izvješća Vijeću, 
  - donosi pojedinačne akte (rješenja) sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, 
ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima jedinica lokalne ili područne 
(regionalne) samouprave, 

- obavlja i druge poslove sukladno ovlaštenjima iz zakona i općih akata Vijeća. 
 Jedinstveni upravni odjel, odnosno zajednička tijela ili službe, samostalni su u okviru 
svog djelokruga.   
 Jedinstveni upravni odjel, odnosno zajednička tijela ili službe odgovorni su 
Općinskom vijeću i predsjedniku Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti općinskog 
načelnika, za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga. 

 
Članak 34. 

 
 Sredstva za obavljanje djelatnosti Općinske uprave osiguravaju se  proračunom 
općine, županije, republike i iz drugih izvora utvrñenih zakonom. 
 

Članak 35. 
 
 Za obavljanje poslova državne uprave mogu se u Općini zakonom osnivati tijela 
područne (regionalne) samouprave. 
 Ustrojstvo, djelokrug  i financiranje tih tijela utvrñuju se zakonom. 
 
VII. Mjesna samouprava 

Članak 36. 
 
 Radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja u upravljanju lokalnim poslovima 
grañani imaju pravo osnivati jedinice mjesne samouprave. 
 Mjesni odbor kao jedinica mjesne samouprave osniva se u skladu sa zakonom i ovim 
statutom. 
 Mjesni odbor  nema svoje imovine, troškovi obavljanja poslova podmiruju se iz 
općinskog proračuna sukladno godišnjem planu namijenjenom za financiranje rada mjesnih 
odbora. 

Članak 37. 
 
 U Općini osnivaju se mjesni odbori i to: 

1. Mjesni odbor Markovac - za naselja: Markovac, Korlevići, Broskvari, Baškoti i 
Bokići  

2. Mjesni odbor Cvitani - za naselja: Cvitani, Fapci, Gambetići, Sveti Ivan, Majkusi, 
Sinožići, Radovani,Vrhjani i Zoričići 

3. Mjesni odbor Rapavel - za naselja: Rapavel, Anžići, Bucalovići, Smolici, 
Kurjavići i Žužići 

4. Mjesni odbor Višnjan - za naselja: Višnjan, Barat, Strpačići, Farini, Deklevi, 
Kočići, Kolumbera, Legovići, Srebrnići, Benčani i Milanezi. 

5. Mjesni odbor Vranići kod Višnjana - za naselja: Vranići kod Višnjana,Vejaki, 
Prhati, Cerion, Diklići, Prašćari, Barići i Štuti 

6. Mjesni odbor Bačva – za naselja: Bačva, Ženodraga, Pršurići, Žikovići, Rafaeli, 
Košutići, Radoši kod Višnjana i Bujarići  

 
Sazivač mjesnog zbora grañana radi konstituiranja mjesnog odbora je Općinsko 

vijeće. 
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Članak 38. 
 
 Prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora može dati 10% birača tog dijela općine, 
ili općinsko vijeće.  
 Općinsko Vijeće svojom odlukom utvrñuje da li odreñeno područje udovoljava 
kriterijima za osnivanje novog mjesnog odbora temeljem odredaba ovog Statuta i zakona. 
  

Članak 39. 
 
 Organi mjesnog odbora su vijeće i predsjednik mjesnog odbora. 

Vijeće mjesnog odbora biraju neposrednim tajnim glasanjem grañani koji imaju 
biračko pravo, na mjesnom zboru grañana. Predsjednika biraju članovi vijeća mjesnog odbora 
iz svog sastava tajnim glasovanjem. 

Predsjednik mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je 
vijeću mjesnog odbora.       

Vijeće mjesnog odbora ima  pet  članova sa mandatom od četiri godine. 
Rad vijeća mjesnog odbora utvrñuje se poslovnikom o radu. 

 
Članak 40. 

 
 Vijeće mjesnog odbora donosi program rada, svoj poslovnik o radu, financijski plan i 
godišnji obračun te obavlja i druge poslove sukladno zakonu i odlukama Općinskog vijeća. 
 Vijeće mjesnog odbora  radi raspravljanja o potrebama i interesima grañana, davanja 
prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja, može sazivati mjesne zborove grañana. 
 Vijeće mjesnog odbora može osnovati svoja tijela u skladu sa poslovnikom o radu 
mjesnog odbora.  

Članak 41. 
 
 Programom rada mjesni odbor utvrñuje zadatke koji se odnose na: 

- voñenje brige o ureñenju područja mjesnog odbora, 
 - poboljšanje kvalitete stanovanja mještana, 

- potreba obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne 
infrastrukture, 
 - potreba stanovništva u oblasti društvene brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom 
zdravlju, 

- zaštitu okoliša, 
- socijalne skrbi, 

 - kulturu, sport i dr. 
Prostor mjesnim odborima osigurava Općinsko vijeće a administrativnu pomoć pruža 

općinska uprava. 
Članak 42. 

  
 Akte mjesnog odbora predsjednik vijeća mjesnog odbora dužan je dostavljati 
predsjedniku Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja. 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora obavlja Općinsko vijeće, koje 
može i raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut općine, pravila mjesnog 
odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove. 
 
VIII. Imovina i financiranje Op ćine  
 

Članak 43. 
 

1.Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Općini, kao i prava koja joj 
pripadaju čine imovinu Općine. 



Broj: 10/2001                “SLUŽBENI GLASNIK GRADA POREČA..............Strana: 425 

2. Na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, upravljanje imovinom provodi Općinsko 
vijeće po načelima dobrog gospodara. 
 3. Akte o kupnji, prodaji, davanju na korištenje (sa ili bez naknade) zakupu, 
podzakupu nekretnina i pokretnina donosi Općinsko vijeće. 

4. Akte o osnivanju poduzeća, društva, javnih ustanova kao i o prestanku rada, 
spajanju ili pripajanju navedenih pravnih osoba u vlasništvu ili suvlasništvu Općine, donosi 
Općinsko vijeće. 
 

Prijedloge i inicijative za donošenje akata iz točke 4. ovog članka daju predsjednik 
vijeća, vijećnici, radna tijela vijeća, Jedinstveni upravni odjel i mjesni odbori.  

 
Članak 44. 

 
 Općina u okviru svojeg samoupravnog djelokruga, prihodima samostalno raspolaže.  
Prihod Općine srazmjeran je poslovima koje obavlja u skladu sa zakonom. 

Rashod Općine srazmjeran je prihodima koje ostvaruje sukladno utvrñenim izvorima 
financiranja. 

Članak 45. 
 Prihodi Općine su: 
 

- prihod od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu Općine 
- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu, odnosno 

u kojima ima udio ili dionice 
- prihod od koncesija koje daje Općina 
- prihod od prodaje pokretnih i nepokretnih stvari u vlasništvu Općine 
- darovi, nasljedstva i legati   
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa 

zakonom   
- općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe   
- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatska predviñena u državnom proračunu 
- sredstva pomoći i dotacije županije i drugih jedinica lokalne samouprave predviñenih 

njihovim proračunom    
- drugi prihodi utvrñeni zakonom, odlukom ili ugovorom 

 
Članak 46. 

 
 Općinsko vijeće na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća u obavljanju dužnosti 
općinskog načelnika, donosi proračun općine za narednu godinu do 31. prosinca tekuće 
godine. 
 Općinsko vijeće donosi godišnji proračun za narednu  godinu te odluku o izvršenju 
proračuna (uvjetima, načinu i postupku gospodarenja prihodima i rashodima Općine). 
 Općinsko vijeće donosi završni račun proračuna Općine. 

Ukoliko se godišnji proračun za narednu računsku godinu ne može donijeti prije 
početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje 
od tri mjeseca. 
 Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vjeće. 

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće. 
 
IX. Akti op ćine 

Članak 47. 
 

 Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja, utvrñenih zakonom i ovim Statutom 
donosi Statut, odluke, općinski proračun, završni račun proračuna, preporuke, zaključke, 
upute, deklaracije, rezolucije te daje autentično tumačenje akata koje donosi. 
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Statut, izmjene i dopune Statuta, proračun,  izmjene i dopune  proračuna, imenovanje i 
razrješenje predsjednika i/ili potpredsjednika  vijeća donosi se većinom glasova svih 
vijećnika. 
 Jedinstveni upravni odjel  donosi rješenja, preporuke, prijedloge i mišljenja. 
 Radna tijela Općinskog vijeća donose prijedloge, preporuke i mišljenja. 
 

Članak 48. 
 
 Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata iz članka 47. ovog Statuta donosi 
pojedinačne akte kojim rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 
osoba. 
 Protiv pojedinačnih akata može se izjaviti žalba nadležnom tijelu  Istarske županije. 

Nadzor nad zakonitošću rada i akata Općine provodi se na način i u postupku 
utvrñenim zakonom kojim se ureñuje državna uprava. 
 
X. Akti Istarske županije i Republike Hrvatske 
 

Članak 49. 
 
 Općina u postupku pripremanja i donošenja odluka i drugih općih akata na razini 
županije, zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske a koje je se neposredno tiču, 
daje inicijative, mišljenja i prijedloge neposredno nadležnom tijelu ili posredno putem 
zastupnika. 
 
XI. Prijelazne i završne odredbe 
 

Članak 50. 
 
 Općinsko vijeće će akte kojim se ureñuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine 
uskladiti s ovim Statutom. 
 Opći akti Općine se objavljuju u službenom glasniku, stupaju na snagu osmog dana 
od dana objave a samo iznimno stupaju na snagu danom objave.     
 Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.       
 Opći akti Općinskog vijeća ostaju na snazi do donošenja novih, u dijelu koji nije u 
suprotnosti s ovim Statutom i zakonom.  

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Višnjan donesen 28. 9. 
1993. god. (“Sl. glasnik Grada Poreča” br. 5/93 ) i Izmjene i dopune Statuta  od 29. 4. 1998. 
god. 
 
Klasa: 023-05/01-01/14 
Ur.broj: 2167/03-01/01-03 
U Višnjanu, 9. 10. 2001. god. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VIŠNJAN 
 
 PREDSJEDNICA 

 OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Nevija Poropat, v.r. 

 
 
Ovaj Statut objavljen je u “Službenom glasniku Grada Poreča” broj 10/01 dana 12. 

listopada 2001. god. 
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OPĆINA VRSAR 
I Općinsko vijeće 
 

25. 
 

Na temelju članka 35. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 
3/95 i 3/01) i članka 25. Poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Vrsar ("Službeni glasnik 
Grada Poreča", broj 6/95 i 3/01), Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 04. 
srpnja 2001. godine, donosi 
 

 ODLUKU 
o izboru članova Odbora za statut i poslovnik 

 
Članak 1. 

 
U Odbora za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Vrsar za četverogodišnje 

razdoblje izabiru se: 
1. Marin Tonković - predsjednik, 
2. Slobodan Vugrinec - član, 
3. Dragana Zavada - član. 

 
Članak 2. 

 
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objaviti će se u "Službenom 

glasniku Grada Poreča". 
 
Klasa: 011-01/01-01/20 
Ur. broj: 2167/02-02-01-01 
Vrsar, 04. 07. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VRSAR 
 

 PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJE ĆA 

Marin Tonkovi ć, v.r. 
 

26. 
 

Na temelju članka 35. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 
3/95 i 3/01) i članka 25. Poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Vrsar ("Službeni glasnik 
Grada Poreča", broj 6/95 i 3/01), Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 04. 
srpnja 2001. godine, donosi 
 

 ODLUKU 
o izboru članova Odbora za suradnju s općinama, gradovima i  

meñunarodnu suradnju 
 

Članak 1. 
 

U Odbora za suradnju s općinama, gradovima i meñunarodnu suradnju Općinskog 
vijeća Općine Vrsar za četverogodišnje razdoblje izabiru se: 

1.  Deak Branko - predsjednik, 
2. Silvana Skender - član, 
3. Boris Juričević - član. 
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Članak 2. 
 

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objaviti će se u "Službenom 
glasniku Grada Poreča". 
 
Klasa: 011-01/01-01/21 
Ur. broj: 2167/02-02-01-01 
Vrsar, 04. 07. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VRSAR 
 

 PREDSJEDNIK 
 OPĆINSKOG VIJE ĆA 

Marin Tonkovi ć, v.r. 
 

 
27. 

 
Na temelju članka 35. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 

3/95 i 3/01) i članka 25. Poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Vrsar ("Službeni glasnik 
Grada Poreča", broj 6/95 i 3/01), Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 04. 
srpnja 2001. godine, donosi 
 

 ODLUKU 
o izboru Odbora za izbor i imenovanja 

 
Članak 1. 

 
U Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Vrsar za četverogodišnje 

razdoblje izabiru se: 
1. Celeste Gerometta - predsjednik, 
2. Ernest Grgeta - član, 
3. Vesna Turković - član. 

 
Članak 2. 

 
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objaviti će se u "Službenom 

glasniku Grada Poreča". 
 
Klasa: 011-01/01-01/18 
Ur. broj: 2167/02-02-01-01 
Vrsar, 04. 07. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VRSAR 
 

 PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJE ĆA 

Marin Tonkovi ć, v.r. 
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28. 
 
Na temelju članka 35. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 3/95 i 
3/01) i članka 5. Poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada 
Poreča", broj 6/95 i 3/01), Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 04. srpnja 2001. 
godine, donosi 
 

 ODLUKU 
o izboru članova Mandatno - verifikacione komisije 

 
Članak 1. 

 
U Mandatno - verifikacionu komisiju Općinskog vijeća Općine Vrsar za 

četverogodišnje razdoblje izabiru se: 
1. Celeste Gerometta - predsjednik, 
2. Ivan Prekalj - član, 
3. Irides Zović - član. 

 
Članak 2. 

 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku 

Grada Poreča". 
 
Klasa: 011-01/01-01/17 
Ur. broj: 2167/02-02-01-01 
Vrsar, 04. 07. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VRSAR 
 

 PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJE ĆA 

Marin Tonkovi ć, v.r. 
 

29. 
 

Na temelju članka 35. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 
3/95 i 3/01) i članka 25. Poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Vrsar ("Službeni glasnik 
Grada Poreča", broj 6/95 i 3/01), Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 04. 
srpnja 2001. godine, donosi 
 

 ODLUKU 
o izboru članova Odbora za predstavke i prijedloge 

 
Članak 1. 

 
U Odbora za predstavke i prijedloge Općinskog vijeća Općine Vrsar za 

četverogodišnje razdoblje izabiru se: 
1. Arsen Deak - predsjednik, 
2. Silvano Užila - član, 
3. Želimir Bilandžić - član. 

 
Članak 2. 

 
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objaviti će se u "Službenom glasniku 
Grada Poreča". 
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Klasa: 011-01/01-01/19 
Ur. broj: 2167/02-02-01-01 
Vrsar, 04. 07. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VRSAR 
 

 PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJE ĆA 

Marin Tonkovi ć, v.r. 
 

 
30. 

 
 Na osnovi članka 26. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne 
novine, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00 i 59/01), (u daljnjem tekstu: Zakon), te članka 35. 
Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 3/95 i 3/01), Općinsko vijeće 
Općine Vrsar na sjednici održanoj 01. kolovoza 2001. godine donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
 

O UVJETIMA PRIKLJU ČENJA GRAðEVINA 
ODNOSNO OSTALIH NEKRETNINA NA SUSTAV 

OPSKRBE PITKOM VODOM 
 
I  OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
 Ovom se Odlukom utvrñuju  uvjeti priključenja vlasnika grañevina odnosno vlasnika 
ili korisnika ostalih nekretnina (u daljnjem tekstu: potrošač) na objekte i ureñaje komunalne 
infrastrukture za opskrbu pitkom vodom (u daljnjem tekstu: sustav opskrbe pitkom vodom) na 
području Općine Vrsar, te meñusobni odnosi, prava i obveze isporučitelja komunalne usluge 
opskrbe pitkom vodom i potrošača. 
  

Odlukom iz prethodnog stavka utvrñuje se naročito: 
1. obveza priključenja, 
2. postupak priključenja, 
3. tehničko-tehnološki uvjeti priključenja, 
4. rokovi priključenja, 
5. naknada za priključenje 
6. način plaćanja naknade za priključenje 
7. kaznene odredbe. 

 
II OBVEZA PRIKLJU ČENJA 

 
Članak 2. 

 
 Na području Općine Vrsar vlasnici grañevina dužni su priključiti grañevinu na  sustav 
opskrbe pitkom vodom, kada je takav sustav izgrañen u naselju u kojem se nalazi grañevina, 
odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na taj sustav. 
 

 
 
 



Broj: 10/2001                “SLUŽBENI GLASNIK GRADA POREČA..............Strana: 431 

Članak 3. 
 

 Priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom treba izvesti na način da svaki posebni 
dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, i sl.) odnosno 
svaki pojedinačni potrošač ima ugrañen poseban ureñaj za mjerenje potrošnje vode. 
 
 Izuzetno od prethodnog stavka, vlasnik posebnog dijela zgrade koji je priključen na 
sustav opskrbe pitkom vodom prije 1. siječnja 2000. godine, putem zajedničkog ureñaja 
(vodomjera) za mjerenje potrošnje vode više pojedinačnih potrošača, može zatražiti izgradnju 
posebnog ureñaja za mjerenje potrošnje vode (sekundarni vodomjer), a koji će se ugraditi na 
njegov trošak, ukoliko isporučitelj iz članka 4. ove Odluke utvrdi da tehničko -tehnološki 
uvjeti to omogućuju. 
 
III  POSTUPAK PRIKLJU ČENJA 

 
Članak 4. 

 
 Vlasnik grañevine podnosi zahtjev za priključenje  na sustav opskrbe pitkom vodom 
Trgovačkom društvu “Istarski vodovod” d.o.o. Buzet (u daljnjem tekstu: Vodovod), a koje 
obavlja komunalnu djelatnost opskrbe pitkom vodom na području Općine Vrsar. 
 
 Osim vlasnika grañevine iz prethodnog stavka, zahtjev za priključenje može podnijeti 
i vlasnik odnosno korisnik nekretnine koji prema odredbama uvodnog Zakona nije obvezan 
izvršiti priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom. 
 
 Vodovod se ovlašćuje da donese rješenje o odobravanju priključenja pojedine 
grañevine odnosno nekretnine na sustav opskrbe pitkom vodom i rješenje o naknadi za 
priključenje. 
 
 Vodovod može odbiti zahtjev vlasnika grañevine odnosno nekretnine za priključenje 
na sustav opskrbe pitkom vodom, ako isti ne osigura tehničke uvjete sustava opskrbe pitkom 
vodom. 
 

Članak 5. 
 

 Grañevina u kojoj se pitkom vodom opskrbljuju različite kategorije potrošača  mora 
biti priključena na posebni vodovodni priključak za svaku kategoriju potrošača odnosno 
namjenski dio prostora. 
 
IV TEHNI ČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJU ČENJA 

 
Članak 6. 

 
 Pod priključenjem na sustav opskrbe pitkom vodom podrazumijeva se spajanje 
instalacije grañevine odnosno nekretnine sa vodoopskrbnim sustavom, putem vodovodnog 
priključka. 
 
 Pod priključenjem smatra se i proširenje vodovodne instalacije potrošača, odnosno 
povećanje kapaciteta postojeće instalacije potrošača uvjetovane nadograñivanjem, 
proširenjem, adaptacijom s izmjenom svrhe, izmjenom tehnološkog procesa ili sl. 
 

Članak 7. 
 

 Vodovodni priključak potrošača sastoji se u pravilu od priključne obujmice ili 
navrtnog zasuna, spojnog cjevnog voda, vodomjera, odnosno glavnog vodomjera s 
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pripadajućim plombama Vodovoda i Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, ventila i 
drugih armatura koje se ugrañuju prije i poslije vodomjera radi pravilnog trajnijeg rada 
vodomjera, a izvodi ga i održava Vodovod. 
 
 Plombe iz stavka 1. ovog članka imaju važnost službenog pečata i znaka, a njihovo 
neovlašteno skidanje ili povreda, predstavlja kazneno djelo temeljem Kaznenog zakona 
Republike Hrvatske. 
 
 Vodovodni priključak je dugotrajna imovina Vodovoda. 
 

Članak 8. 
 

 Priključak se odobrava kao: 
1. stalni priključak 
2. privremeni priključak 
3. priključak za navodnjavanje 

 
Članak 9. 

 
Stalni priključak izvodi se kao trajno rješenje vodoopskrbe pitkom vodom. 

 
S obzirom na potrebe grañevine odnosno nekretnine stalni priključak može biti: 
1. vodovodni priključak za sanitarnu vodu u stambenim i drugim grañevinama, 
2. vodovodni priključak za sanitarnu i tehnološku vodu u poslovnim grañevinama, 
3. vodovodni priključak za protupožarne potrebe. 

 
Članak 10. 

 
Privremeni priključak odobrava se, ako razvodna mreža u naselju nije izgrañena, pa 

se priključak odobrava na odreñeno vrijeme od  šest  (6) mjeseci. Privremenim priključkom 
smatra se i gradilišni priključak potreban za izgradnju grañevina, te privremenih i prenosivih 
objekata. 

Članak 11. 
 

Vodovodni priključak za navodnjavanje izvodi se radi obrañivanja poljoprivrednog 
zemljišta odnosno zalijevanja javnih površina i drugih nekretnina, a Vodovod ga može  
odobriti samo ako time ne pogoršava vodoopskrbu postojećih potrošača. 
 

Članak 12. 
 

Isporučitelj će odbiti priključenje grañevine odnosno nekretnine na sustav opskrbe 
pitkom  vodom u slijedećim slučajevima: 

1. ako grañevina nema grañevinske dozvole, 
2. ako prethodno nije proveden postupak odreñen odredbama ove Odluke, 
3. ako za priključenje ne postoje tehničke mogućnosti, 
4. ako bi se traženim priključenjem narušila vodoopskrba postojećih potrošača. 

 
Članak 13. 

 
Priključenje grañevine odnosno nekretnine na sustav opskrbe pitkom vodom izvest će 

se pod slijedećim tehničko-tehnološkim uvjetima: 
1. priključak mora imati svoje vlastito posebno ili zajedničko okno za ugradnju 

vodomjera, prema uvjetima Vodovoda 
2. vodovodni priključak se polaže na lako pristupačnom mjestu prema utvrñenim 

uvjetima i suglasnosti Vodovoda 
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3. vodovodne priključke treba u pravilu izvoditi okomito na os cjevovoda, 
4. kućne spojnice – ogrlice ne smiju slabiti poprečni presjek cijevi, niti se smiju 

postavljati na manjem meñusobnom razmnaku od 5,00 m, 
5. ispred i iza vodomjera obavezno predvidjeti usmjerivač ulaza – ravnu dionicu 

cjevovoda (ulaznu i izlaznu) prema naputku proizvoñača vodomjera, 
6. minimalni presjek vodovodnog priključka odreñuje se na temelju hidrauličkog 

proračuna i u pravilu ne može biti manji od Φ 25 mm, 
7. najmanja dubina vodovodnog priključka je 0,60 m i zavisi o mjestu i presjeku 

priključka. Dubinu vodovodnog priključka odreñuje Vodovod, 
8. križanje priključka s drugim instalacijama gradi se u pravilu pod pravim kutem. 

Pri tome se vodovodni priključak mora položiti iznad kanalizacije. Minimalna 
meñusobna udaljenost na mjestu križanja iznosi od 30 – 50 cm ovisno od 
instalacije infrastrukture (mjereno vertikalno na mjesto križanja), 

9. ukoliko se osim korištenja vode za sanitarne potrebe zahtijeva i korištenje vode za 
protupožarnu zaštitu, u vodomjernom se oknu ugrañuju zasebni vodomjeri ili 
jedan kombinirani vodomjer 

10. vodomjer se u urbaniziranim naseljima s izgrañenom vodovodnom mrežom u 
pravilu ugrañuje uz regulacijsku liniju na terenu koje pripada objektu, 

11. ako se regulacijska linija poklapa sa grañevinskom linijom vodomjer se ugrañuje 
u pravilu na javnoj površini. Iznimno, kada za to postoje tehničke mogućnosti 
Vodovod može odobriti ugradnju vodomjera u objekt. 

12. vodomjer s ventilima ugrañuje se u okno. Vodomjerno okno održava potrošač u 
svom trošku i brine se da uvijek budu ispravni, čisti i pristupačni, 

13. Vodovod je dužan voditi kartoteku priključaka iz koje je vidljiv položaj, presjeci, 
dužine, tip i presjek vodomjera, dan ugradnje, vrijednost priključka i sl. Ugovor o 
izvedbi priključka, kao i ostala potrebna dokumentacija trajnog je karaktera i čuva 
je Vodovod, 

14. Vodovod održava vodomjere po kojima ispostavlja račune, kontrolira ih, 
popravlja, baždari u zakonskom roku i zamjenjuje u slučaju istrošenosti ili kvara.  

 
Članak 14. 

 
 Vodovod obavlja priključenje i nadzor nad izvedbom priključka grañevine odnosno 
nekretnine na sustav opskrbe pitkom vodom sukladno tehničko-tehnološkim uvjetima 
utvrñenim u ovoj Odluci. 
 
 Potrošač plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi 
priključka za opskrbu pitkom vodom neposredno Vodovodu koji je nositelj izvedbe 
priključka, na temelju pisanog Ugovora i ispostavljenog računa za izvršen posao. 
 
V  ROKOVI PRIKLJU ČENJA 

 
Članak 15. 

 
 Vlasnici grañevine dužni su priključiti grañevinu na sustav opskrbe pitkom vodom u 
rokovima kako slijedi: 

1. u roku od dvanaest (12) mjeseci od završetka izgradnje sustava opskrbe pitkom 
vodom u naselju, 

2. u roku od šest (6) mjeseci od završetka izgradnje grañevine u naseljima gdje je 
sustav opskrbe pitkom vodom  već izgrañen. 
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Članak 16. 
 

 Na temelju podnesenog pismenog zahtjeva za priključenje, Vodovod je obvezan 
podnositelju zahtjeva izdati tehničke uvjete kojim se utvrñuju  uvjeti za priključenje u roku od 
petnaest (15) dana od dana podnošenja zahtjeva. 

  
Vodovod donosi rješenje iz članka 4. stavak 3. ove Odluke u roku od osam (8) dana 

nakon ispunjenja uvjeta iz prethodnog stavka. 
 

Priključenje na vodoopskrbni sustav Vodovod je obvezan izvršiti u roku od  trideset 
(30) dana od dana donošenja rješenja, a nakon ispunjavanja uvjeta iz članka 17. ove Odluke. 

 
Članak 17. 

 
 Priključenje podnositelja zahtjeva na vodoopskrbni sustav ne može se izvršiti prije 
uplate naknade za priključenje odnosno prvog obroka ako se naknada plaća obročno. 

 
Članak 18. 

 
 Ako vlasnik grañevine ne priključi grañevinu na sustav opskrbe pitkom vodom u 
rokovima odreñenim u članku 15. ove Odluke, nadležni organ Grada / Općine  donijeti će 
rješenje o obvezi priključenja. 
 
VI  NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE 
 

Članak 19. 
 

 Naknada za priključenje je strogo namjenska i podrazumijeva vlastito učešće svakog 
novog potrošača u izgradnji objekata i ureñaja za opskrbu pitkom vodom, sukladno Programu 
grañenja objekata i ureñaja komunalne infrastrukture. 
 

Članak 20. 
 

 Potrošač plaća naknadu za priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom i to u 
iznosu: 

1.1. za potrošače u kategoriji „domaćinstvo“    3.000,00 kn 
1.2. za potrošače u kategoriji „ostali potrošači“ čija    

maksimalna satna potrošnja ne prelazi 0,2 l/s vode  6.000,00 kn 
1.3. za potrošače u kategoriji “ostali potrošači” čija 

                             maksimalna satna potrošnja prelazi 0,2 l/s vode  6.000,00 kn 
                                                                                                        + 2.000,00 kn 
                                                                                                                za svakih daljnjih 0,1 l/s 
 
 Kategorije potrošača iz prethodnog stavka regulirane su Odlukom o razvrstavanju 
potrošača u kategorije i načinu ispostavljanja računa za vodu, a koju donosi Uprava 
Vodovoda uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. 
 

Članak 21. 
 
 Izuzetno od prethodnog članka, potrošaču, za čije bi priključenje na sustav opskrbe 
pitkom vodom trebalo osigurati količine vode koje iziskuju izgradnju novih objekata odnosno 
rekonstrukciju postojećeg sistema, naknada za priključenje utvrdit će se prema visini stvarnih 
troškova za izgradnju odnosno rekonstrukciju sistema.  
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 Visinu naknade iz prethodnog stavka predlaže Uprava Vodovoda uz suglasnost 
Nadzornog odbora, a konačnu odluku donosi Općina Vrsar. 
 

Članak 22. 
 

 Ovlašćuje se Vodovod za provoñenje postupka naplate naknade za priključenje i 
realizaciju Plana grañenja objekata i ureñaja komunalne infrastrukture. 
 
VII  NA ČIN PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJU ČENJE 
 

Članak 23. 
 
 Naknada za priključenje iz članka 20. i 21. ove Odluke može se platiti jednokratno ili 
najviše u šest (6) jednakih mjesečnih obroka uz kamatu prema eskontnoj stopi Hrvatske 
narodne banke. 
 

Naknadu iz prethodnog stavka, odnosno prvi obrok ako se naknada plaća obročno, 
potrošač je obvezan platiti u roku od osam (8) dana od dostave rješenja iz članka 4. stavak 3. 
ove Odluke.   
 
VIII  OBUSTAVLJANJE ISPORUKE VODE 

 
Članak 24. 

 
 Vodovod ima pravo, uz prethodnu najavu, ograničiti ili obustaviti opskrbu pitke vode 
u slijedećim slučajevima: 

1. zbog planiranih radova pregleda, popravka mjerno-regulacijskih ureñaja, 
popravka sustava opskrbe pitkom vodom, izgradnje nove vodovodne mreže i 
priključaka, 

2. zbog neposredne opasnosti po život i imovinu grañana koja bi nastala daljnjim 
korištenjem pitke vode, 

3. ako potrošač ne plaća cijenu za komunalnu uslugu u roku i na način propisan 
odlukom Vodovoda, 

4. ako potrošač namjerno ili iz krajnje nepažnje pokvari vodomjer, 
5. ako se potrošač samovoljno priključi na sustav opskrbe pitkom vodom, 
6. kada se postojeći potrošač odjavi, a novi ne prijavi u roku od osam (8) dana, 
7. kada nastane kvar ili smetnja na vodovodnoj instalaciji potrošača koja može 

negativno utjecati na sanitarno-tehničku ispravnost pitke vode, 
8. ako je vodomjerno okno odnosno prostor oko vodomjera zagañen, zatrpan ili 

nepristupačan, a potrošač nije uklonio nedostatke niti poslije pismene opomene 
Vodovoda, 

9. ako potrošač krši propise i naredbe o štednji vode, 
10. ako potrošač dozvoli korištenje vode preko svoje vodovodne instalacije drugim 

korisnicima, bez pismenog odobrenja Vodovoda, 
11. ako potrošač koristi vodu protivno odredbama Ugovora o isporuci vode, 
12. u drugim slučajevima koji su regulirani aktima Vodovoda. 
 
Vodovod ima pravo, bez prethodne suglasnosti obustaviti ili ograničiti opskrbu pitke 

vode u slučaju neotklonjivih tehničkih ili pogonskih smetnji ili kvara na crpnim postrojenjima 
ili vodovodnoj mreži. 

 
Opskrba pitkom vodom će se normalizirati nakon što se otklone razlozi obustave 

opskrbe. 
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IX  ME ðUSOBNI ODNOSI VODOVODA I POTROŠAČA 

 
Članak 25. 

 
Vodovod ne jamči za štete nastale potrošaču ili trećim osobama zbog: 
 
1. pomanjkanja vode, suše, onečišćenja vode istaloženim sastojcima u cijevima,  

ograničenog tehnološkog procesa prerade vode, prekida dovoda vode zbog elementarnih 
nepogoda, prekida dovoda električne energije ili zbog loma strojeva ili puknuća cijevi; 

2. nepravilno izvedene unutarnje vodovodne instalacije na zemljištu i u objektu 
potrošača; 

3. prekida dovoda vode uslijed nužnih popravaka ili radova na vodovodnim 
ureñajima, ako je prethodno o tome obavijestio potrošače; 

4. zatvaranja vode ako potrošač unatoč opomeni nije platio račun za potrošenu vodu; 
5. nije u svojoj vodovodnoj instalaciji uklonio nedostatke koji ugrožavaju zdravlje 

svojih korisnika ili kvalitetu vode u javnoj vodovodnoj mreži, ili ako krši propise i naredbe o 
štednji vode za vrijeme nestašice vode; 

6. smrzavanja dijelova instalacije ili vodomjera i spojnog te priključnog voda u 
vodomjernom oknu; 

7. kvara na bilo kojem ureñaju koji je ugradio potrošač; 
8. povećanja ili smanjenja tlaka u javnoj vodovodnoj mreži koje se provodi iz 

tehničkih razloga radi poboljšanja vodoopskrbe većih područja grada, s tim da se obavijeste 
potrošači o promjeni tlaka. 

 
X  NADZOR 

Članak 26. 
 

 Nadzor nad provoñenjem ove Odluke obavlja Komunalno redarstvo uz sudjelovanje 
službene osobe Vodovoda. 
 

Članak 27. 
 

 Komunalni redari, u obavljanju nadzora iz prethodnog članka, imaju ovlasti propisane 
uvodnim Zakonom. 
 
 Službena osoba Vodovoda, u obavljanju nadzora iz prethodnog članka, ovlaštena je: 

1. nadzirati primjenu ove Odluke 
2. upozoriti fizičke i pravne osobe na obvezu poduzimanja odreñenih radnji u svrhu 

održavanja ispravnosti sustava opskrbe pitkom vodom. 
 

Članak 28. 
 

 Na osnovi prijave Policije, službene osobe inspekcijskog tijela, komunalnog redara ili 
službene osobe Vodovoda utemeljene na neposrednom zapažanju, a kojom je dovoljno 
utvrñeno da je potrošač učinio prekršaj iz ove Odluke, Komunalno redarstvo će nadležnom 
Prekršajnom sudu podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv potrošača. 
 
XI KAZNENE ODREDBE 

 
Članak 29. 

 
 Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj 
pravna osoba – potrošač i to: 
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1. ako ne priključi grañevinu na sustav opskrbe pitkom vodom u rokovima 
odreñenim u članku 15. ove Odluke, 

2. u slučaju samovoljnog priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom, 
3. u slučaju korištenja vode iz javnih hidranata i ostalih ureñaja na sustavu bez 

odobrenja Vodovoda 
4. ako ne omogući Vodovodu popravak priključka, očitanje i zamjenu vodomjera u 

cilju baždarenja, pregled instalacije potrošača u cilju utvrñivanja njezine tehničke 
ispravnosti, 

5. ako vodovodno okno ne održava u stanju u kojem ne bi predstavljalo opasnost za 
okolinu. 

 
Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 do 500,00 kn kaznit će se za prekršaj 

odgovorna osoba u pravnoj osobi – potrošaču i fizička osoba – potrošač za prekršaj iz 
prethodnog stavka ovog članka. 

 
Članak 30. 

 
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 kn kaznit će se fizička osoba na licu mjesta, 

ako učini prekršaj iz članka 29. stavka  1. točke  1. – 5. ove Odluke. 
 
 Komunalni redar je ovlašten naplatiti novčanu kaznu za prekršaj iz stavka 1. ovog 

članka na licu mjesta izvršenja prekršaja, ako je potrošač zatečen u izvršenju istog. O naplati 
kazne izdaje se  potvrda. 

 
XII  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 31. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 

Grada Poreča",a primjenjuje se od 1. kolovoza 2001. godine. 
 

Klasa: 011-01/01-01/22 
Ur. Broj: 2167/02-02-01-02 
U Vrsaru 01. 08. 2001. 

 
OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VRSAR 

 
 
 

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJE ĆA 

Marin Tonkovi ć v.r. 
 

31. 
 

 Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne 
novine", broj 91/96), članka 67. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine", broj 33/01), članka 23, 24, 27. i 28. Zakona o prostornom ureñenju 
("Narodne novine", broj 30/94, 68/98, 35/99 i 61/00) i članka 35. Statuta Općine Vrsar 
("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 3/95), Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici 
održanoj 04.10.2001. godine, donijelo je slijedeću 
 

O D L U K U 
 

I. 
 

 Na nekretninama u K.O. Vrsar u naselju Trsine označenim kao: 
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- dio k.č. 1789/2 površine 128 m2 po novoj izmjeri dio k.č. 809/5 (sastavni dio grañevinske 
parcele broj 61) i 
- dio k.č. 1789/2 površine 29 m2 po novoj izmjeri dio k.č. 809/13 (sastavni dio grañevinske 
parcele broj 62) 
 
prestaje svojstvo dobra u općoj upotrebi (putevi) sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01) i Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96) te se ove nekretnine prenose u 
vlasništvo Općine Vrsar. 
 

II. 
 

 Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Poreču izvršit će uknjižbu ove Odluke na 
način da na nekretninama iz točke I. ove Odluke, upisanim u z.k.ul broj 1 za K.O. Vrsar,  
izvrši brisanje društvenog vlasništva u općoj upotrebi (putevi) uz istovremenu uknjižbu prava 
vlasništva Općine Vrsar. 
 

III. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Poreča. 
 
Klasa: 944-18/01-01/8 
Ur.broj: 2167/02-02-01-9 
Vrsar, 04. 10. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VRSAR 
 
 PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć v.r.  

 
 

32. 
 

Temeljem članka 89. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine" 59/90, 26/93, 
27/93, 7/96 i 59/01), te članka 35. Statuta Općine Vrsar, Općinsko vijeće Općine Vrsar na 
sjednici održanoj 04. 10. 2001. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o imenovanju članova 

Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar 
 

I 
  

U Školski odbor Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar imenuju se: 
- Franko Štifanić, 
- Marin Tonković i 
- Slobodan Vugrinec. 

II 
 

Mandat članovima Školskog odbora traje četiri (4) godine.   
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III 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom glasniku 
Grada Poreča". 
 
Klasa: 602-01/01-01/15  
Ur. broj: 2167/02-02-01-2 
Vrsar, 04. 10. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VRSAR 
 
 PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć v.r. 

 
33. 

 
Temeljem članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" 

broj 10/97)  i članka 8. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića "Tići" Vrsar ("Službeni glasnik 
Grada Poreča"  5/00), Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj 04. 10. 2001. 
godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Ti ći" Vrsar 

 
I 

 
U Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Tići" Vrsar imenuju se slijedeći članovi: 

 
 - Boris Juričević, 
 - Irides Zović, 
 - Branimir Žiković, 
 - Gordana Glavina - predstavnik roditelja, 
 - Vlasta Milanović - predstavnik odgojitelja. 

 
II 

 
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri (4) godine. 

 
III 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom glasniku 

Grada Poreča". 
 
Klasa: 601-01/01-01/5   
Ur.broj: 2167/01-02-01-11 
Vrsar, 04. 10. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VRSAR 
 
 PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć v.r. 
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34. 
 

Temeljem članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" 
10/97), Općinsko vijeće Općine Vrsar na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Tići" 
Vrsar, na sjednici održanoj 04. 10. 2001. godine, donijelo je 

 
O D L U K U 

o imenovanju i razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića "Ti ći" Vrsar 
 

I 
 

Za ravnatelja Dječjeg vrtića "Tići" Vrsar imenuje se Venis Gregurević, a dosadašnji 
ravnatelj Slobodan Vugrinec se razrješava dužnosti.. 

 
II 

 
Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri (4) godine, a funkciju ravnatelja počinje 

obnašati 15. listopada 2001. godine. 
 

III 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenom glasniku 
Grada Poreča". 
 
Klasa: 601-01/01-01/5 
Ur.broj: 2167/02-02-02-12 
Vrsar, 04. 10. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VRSAR 
 
 PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć v.r. 

 
35. 

 
 Na temelju članka 35. Statuta Općine Vrsar, Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 
01. 08. 2001. godine razmatralo Izvješće o obavljenoj reviziji proračuna Općine Vrsar za 
2000. godinu, te donijelo slijedeći:  
 

Z A K L J U Č A K   
 

1. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji proračuna Općine Vrsar za 2000. godinu 
( klasa: 041-01/01-01/31 Ur. broj: 613-20-01-2 od 04. travnja 2001. godine) koji je sačinio 
Državni ured za reviziju, područni ured Pazin. 
 
Klasa: 470-01/01-01/2  
Ur. broj: 2167/02-02-01-3 
Vrsar, 01. 08. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VRSAR 
 
 PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJE ĆA  
Marin Tonkovi ć v.r. 
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36. 
 

 Na temelju članka 35. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 3/ 
95 i 3/01) Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 01.08.2001. godine donijelo je 
slijedeći : 
 

ZAKLJU ČAK 
 

1. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju proračuna Općine Vrsar za razdoblje od 01.01. 
do 30. 06. 2001. godine.  
 
Klasa: 400-01/01-01/7 
Ur. broj: 2167/02-02-01-3 
Vrsar, 01. 08. 2001. 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VRSAR 
 
 PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJE ĆA                                                                             
Marin Tonkovi ć v.r. 

 
 

37. 
 

Na temelju  točke 13.  Programa mjera za unapreñenje stanja u prostoru Općine Vrsar 
(“Službeni glasnik”, broj 5/00) i članka 35. Statuta Općine Vrsar (“Službeni glasnik Grada 
Poreča”, broj 3/95 i 3/01), Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj dana 04. 
listopada  2001. godine, donosi  
 

O D L U K U 
o donošenju Izmjena i dopuna Programa mjera  

za unapreñenje stanja u prostoru Općine  Vrsar za 2000. - 2001. 
 

Članak 1. 
  

Donosi se dopuna točke 8.2.2. u kojoj se navode planovi čija će se izmjena i dopuna  
pokrenuti u slijedećem razdoblju i dodaje se: 
 
- Izmjene i dopune Detaljnog plana ureñenja naselja Trsine.  

 
Članak 2.  

 
Donosi se dopuna točke  9.2. u kojoj se navode Detaljni planovi ureñenja koji će se 

izraditi u  slijedećem dvogodišnjem razdoblju i dodaje se: 
  
 -Detaljni plan ureñenja Stancije Valkanela.     
        

Članak 3 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom glasniku Grada 
Poreča".  
 
Klasa: 350-01/00-01/30  
Ur.broj: 2167/02-01-00-2  
Vrsar, 04. 10 .2001.                          
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OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE VRSAR 
 
 PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć v.r.    

 
 

 
II Op ćinsko poglavarstvo 

 
3. 
 

Na temelju Zakona o prostornom ureñenju ("Narodne novine", broj 30/94., 69/98.), 
članka 17. Zakona o odreñivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne 
samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 75/93.), članka 35. Statuta Općine Vrsar, te 
točke 9.2. Programa mjera za unapreñenje stanja u prostoru Općine Vrsar općinsko 
Poglavarstvo općine Vrsar, na sjednici održanoj  23. srpnja  2001. godine, donosi  
 
 

 Z A K L J U Č A K  
o izradi Detaljnog plana ureñenja dijela "Starogradske jezgre" u Vrsaru, I faza 

 
 Članak 1. 

 
Pristupa se izradi Detaljnog plana ureñenja dijela "Starogradske jezgre" u Vrsaru, I 

faza, u daljnjem tekstu: Plana.  
Područje obuhvata Plana je prostor omeñen granicom koja okružuje ili presjeca 

slijedeće katastarske čestice: okružuje k.č. 1785/5, 958/10, 1028/1, presjeca k.č. 958/1 te 
okružuje 1032/2, 1032/3, 1033, 1043, 568 i presjeca 1758/2 sve K.O. Vrsar, prema grafičkom 
prikazu koji je sastavni dio ovog zaključka.   

 
Članak 2.  

 
Cilj izrade Plana je utvrñivanje detaljne namjene površina, režima ureñenja prostora, 

način opremanja zemljišta komunalnom infrastrukturom te druge elemente od važnosti za 
područje koje plan pokriva. 
 

Članak 3.  
 

Sadržaj Plana bit će u skladu s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih 
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu prostornih planova ("Narodne 
novine", broj 106/98.), a odreñen je Programom izrade  Plana kojeg donosi Poglavarstvo 
Općine Vrsar.  

Članak 4.  
 

Nositelj poslova na izradi Plana je Općinska uprava Općine Vrsar (u daljnjem tekstu: 
Nositelj poslova). Isti će stručne poslove u vezi s Nacrtom Plana putem natječaja, povjeriti 
poduzeću ovlaštenom za obavljanje poslove prostornog planiranja (u daljnjem tekstu: 
Projektant), te s njim sklopiti ugovor o suradnji.  

 
Članak 5.  

 
Rok izrade Plana je četiri (4) mjeseca računajući od zaključivanja ugovora o izradi. 

Dinamika i svi ostali detalji precizirati će se ugovorom o izradi Plana. 
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Članak 6.  
 

Plan će se  izraditi u skladu s odredbama važećih propisa koji reguliraju izradu 
prostornih planova.  

Članak 7. 
 

Projektant je dužan na početku rada zatražiti od poduzeća i ustanova koje sudjeluju u 
utvrñivanju uvjeta ureñenja prostora sve poznate podatke o postojećem stanju infrastrukture, 
kao i prijedloge u pogledu ciljeva prostornog razvoja koje treba ostvariti Planom.  
 

Članak 8. 
 

Nositelj poslova dostaviti će Nacrt Plana Poglavarstvu Općine Vrsar, koje ga utvrñuje 
i upućuje na javnu raspravu u trajanju od najmanje 30 dana.  
 

Članak 9.  
 

Sve pristigle primjedbe na Nacrt Plana Projektant će sistematizirati i pismenim putem 
stručno obraditi, te ukoliko su opravdane, ugraditi u konačan Nacrt Plana. Nakon toga nositelj 
poslova upućuje nacrt Plana na daljnji zakonski postupak.  
 

Članak 10.   
 

Sredstva za izradu Plana osigurat će se iz Proračuna općine Vrsar.  
 

Članak 11.  
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom glasniku Grada 
Poreča".  
 
Klasa: 350-01/01--01/25 
Ur.br.: 2167/02-01-00-01  
Vrsar, 23. 07. 2001. 
     

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OP ĆINE VRSAR 
 

 PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG POGLAVARSTVA                                                                                               

Franko Štifanić v.r. 
 

 
4. 
 

Na temelju članku 3. stavak 2. Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće 
namjene, te stožera civilne zaštite za Općinu Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 
8/95) i članka 55. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 3/95 i 3/01), 
Poglavarstvo Općine Vrsar na sjednici održanoj 14. kolovoza 2001. godine donosi: 

 
ODLUKU 

O IMENOVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE  
ZA OPĆINU VRSAR 

 
Članak 1. 

  
U stožer civilne zaštite Općine Vrsar imenuju se: 
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1. Franko Štifanić - predsjednik, 
2. Slobodan Vugrinec -zamjenik predsjednika, 
3. Jerko Žaja - član,  
4. Ljeljan Bratovi ć- član,   
5. Siniša Pilat - član, 
6. Marin Tonkovi ć- član, 
7. Boris Šverko- član, 

 
Članak 2. 

 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Stožera 

civilne zaštite ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 7/97). 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavljuje se u "Službenom 
glasniku Grada Poreča". 
 
Klasa: 023-01/01-01/35 
Ur, broj: 2167/02-03-01-1 
Vrsar, 14. 08. 2001. godine. 
 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OP ĆINE VRSAR 
 
 PREDSJEDNIK 

 OPĆINSKOG POGLAVARSTVA 
Franko Štifanić v.r. 

 
5. 
 

Temeljem članka 55. Statuta Općine Vrsar, Općinsko poglavarstvo na sjednici 
održanoj 13. rujna 2001. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o utvrñivanju kriterija za dodjelu stipendija u školskoj godini 2001./2002. 

 
Članak 1. 

 
Ovom odlukom utvrñuju se kriteriji za dodjelu stipendija u školskoj godini 

2001./2002., visina stipendija, te ostala pitanja od značaja za dodjelu stipendija. 
 

Članak 2. 
 

Za školsku godinu 2001./2002. osiguravaju se u proračunu Općine Vrsar sredstva za 
stipendije dosadašnjim stipendistima i novim stipendistima u skladu s ugovorom o stipendiji i 
ovom Odlukom. 

Članak 3. 
 

Visina stipendije za učenike iznosi 400,00 kuna mjesečno, a za studente 500,00 kuna 
mjesečno. 

Članak 4. 
 

Stipendija se odobrava za period trajanja obrazovnog programa propisanog statutom 
obrazovne ustanove. 
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Ukoliko tijekom primanja stipendije stipendist promjeni obrazovnu ustanovu, pravo 
na stipendiju ostvaruje samo u slučaju upisa u viši razred odnosno narednu studijsku godinu. 

Stipendija se isplaćuje od 1. rujna do 30. lipnja. 
Tijekom srpnja i kolovoza stipendija se ne isplaćuje. 
Isplata se obavlja putem štedne knjižice jedne od poslovnih banaka. 

 
Članak 5. 

 
Pravo na stipendiju imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti s 

prebivalištem na području Općine Vrsar i koji stvarno žive na području Općine Vrsar. 
Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji nemaju stipendiju iz drugih 

izvora.  
Članak 6. 

 
Molba za stipendiju podnosi se Općinskoj upravi Općine Vrsar u vremenu od 20. 

rujna do 20. listopada 2000. godine, na temelju oglasa objavljenog na Oglasnoj ploči Općine 
Vrsar. 

Dosadašnji stipendisti moraju u roku iz prethodnog stavka dostaviti potvrde o upisu u 
viši razred odnosno narednu studijsku godinu, te prosjek ocjena prethodne godine školovanja 
učenici odnosno prosjek ocjena cjelokupnog studija studenti. 
 

Članak 7. 
 

Molbe za dodjelu stipendija rješava Općinska uprava na temelju kriterija odreñenih 
ovom Odlukom. 

Po donošenju rješenja sklapa se ugovor izmeñu Općinske uprave kao stipenditora i 
učenika odnosno studenta kao stipendiste. 

 
Članak 8.  

 
Kriteriji bodovanja su slijedeći: 

 
A) Uspjeh u prethodnoj godini školovanja odnosno uspjeh na studiju 
 

Prosjek ocjena                                                                                        Bodovi 
 

- 3,10 ...................................................................................................   20 
- od 3,10 do 4,85 svakih 0,05 vrijednosti prosjeka ocjena nosi ...........      2 
- 4,85 ...................................................................................................     90 
- 4,90 do 5,00 ...................................................................................... 100 

 
B) Upisana godina studija 
 

- prva godina .........................................................................................    30 
- druga godina ......................................................................................      40 
- treća godina ........................................................................................    50 
- četvrta godina .....................................................................................    60 
- peta godina, apsolventski staž ............................................................     70 

 
C) Upisan studij za zanimanja: 
 
- odgajatelj, profesor predmetne ili razredne nastave, pravnik,   
       arheolog, povjesničar umjetnosti, studij pomorstva, studij  
       agronomije, studij novinarstva, studij informatike, studij teolo......................   30 
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D) Postignut uspjeh na natjecanjima u znanju tijekom prethodne šk. god. 
 
- sudjelovanje na županijskom natjecanju  ..............................................   10 
- osvojeno 1.-3. mjesta na županijskom natjecanju .................................   20 
- sudjelovanje na državnom natjecanju ....................................................   30 
- osvojeno 1.-3. mjesta na državnom natjecanju ......................................   40 
- sudjelovanje na meñunarodnom natjecanju kao državni predstavnik ....  50 
 
Pravo na bodove po ovom kriteriju stiče se samo po jednoj osnovi. 
 
E) Posebne okolnosti 
 
- školovanje izvan mjesta prebivališta van područja bivše  
  Općine Poreč (učenici) ............................................................................   20 
- redovno školovanje člana obitelji u mjestu prebivališta roditelja, 
   po svakom članu ......................................................................................  10 
- redovno školovanje člana obitelji izvan mjesta prebivališta 
  roditelja, po svakom članu .......................................................................   15 
- učešće roditelja u domovinskom ratu ....................................................     15 
- smještaj u podstanarstvu ........................................................................     15 
- obitelj s dvoje i više djece predškolskog uzrasta ...................................     20 
- teška bolest člana obitelji .......................................................................     30 
- samohrani roditelj ..................................................................................     30 
- primatelj pomoći za uzdržavanje odnosno korisnik redovne socijalne 
  pomoći temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vrsar.....................     50 
 

Pravo na bodove iz alineje 1. (školovanje izvan mjesta prebivališta, van područja 
bivše općine Poreč) isključuje bodovanje iz alineje 5. (smještaj u podstanarstvu). 

 
Članak 9. 

 
Pravo na dobijanje stipendije ostvaruje srednjoškolski učenik odnosno student koji na 

temelju kriterija iz prethodnog članka sakupi 100 i više bodova. 
         

Članak 10. 
 

Ukoliko učenik srednje škole postigne u protekloj godini prosječnu ocjenu 4,60 i više 
odnosno student postigne tijekom studija prosječnu ocjenu 4,00 i više, stiče pravo na dodatak 
u visini 50% od iznosa stipendije. 
 

Članak 11. 
 

Ukoliko student tijekom studija postigne prosječnu ocjenu 4,50 i više ima pravo na 
stipendiju u iznosu od 1.000,00 kuna, uz obvezu da se nakon završetka studija zaposli, ako 
postoji potreba za takvim zanimanjem, u Općinskoj upravi, ustanovama ili poduzećima kojih 
je osnivač odnosno vlasnik Općina Vrsar. 

 
Članak 12. 

 
Za provoñenje ove odluke zadužuje se Općinska uprava Općine Vrsar. 
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Članak 13. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrñivanju kriterija za 
dodjelu stipendija u školskoj 2000./2001. godini, klasa: 604-02/00-01/5 od 20. 09. 2000. 
godine. 

Članak 14. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. rujna 2001. 
godine.  

Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Grada Poreča". 
 
Klasa: 604-02/01-01/2 
Ur.broj: 2167/02-03-01-01 
Vrsar, 13. 09. 2001. 
 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OP ĆINE VRSAR 
 
 
 PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG POGLAVARSTVA 
Franko Štifanić v.r. 

 
 

6. 
 

 Na temelju članka 55. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 
3/95 i 3/01), Općinsko poglavarstvo na sjednici održanoj 27. 09. 2001. godine, razmotrilo je 
Prijedlog Odluke o visini kanalizacijskog doprinosa, te donijelo slijedeći:  
 
 

ZAKLJU ČAK 
 

1. Daje se suglasnost na Odluku o visini kanalizacijskog doprinosa, donijetu od strane 
Nadzornog odbora "Usluga Poreč" d.o.o. Poreč na sjednici održanoj 04. travnja 2001. godine, 
stime da se nove cijene kanalizacijskog dopronosa obračunavaju i za objekte koji nisu 
priključeni na kanalizacijski sustav, odnosno za one objekte koji odvod otpadnih voda imaju 
rješen putem septičkih jama, te da za takve objekte "Usluga Poreč" vrši besplatni odvoz 
otpadnih voda. 
 

2. Odluka iz točke 1. ovog Zaključka primjenjuje se od 01. listopada 2001. godine. 
 

3. Ovaj Zaključak objavljuje se u "Službenom glasniku Grada Poreča". 
 
Klasa: 363-01/01-01/129 
Ur. broj: 2167/02-03-01-2 
Vrsar, 27. 09. 2001. 
 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OP ĆINE VRSAR 
 
 PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG POGLAVARSTVA 
Franko Štifanić v.r. 

 
 

 


