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O P Ć I N A   G R A Č I Š Ć E 
 

 
 

60 
 
Na temelju članka 35. točke 1. a u vezi 

s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
broj 33/01, 60/01 i 129/05) te članka 33. 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 129/05), Općinsko 
vijeće Općine Gračišće na sjednici održanoj 
dana 08. ožujka 2006. godine donosi 
 
 

STATUT  OPĆINE  GRAČIŠĆE 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim se Statutom uređuje status i 

ustrojstvo Općine Gračišće i to :  
- status i  područje Općine Gračišće, 
- javna priznanja,                                                       
- samoupravni djelokrug ,                             
- ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,   
- mjesna samouprava,      
- način obavljanja poslova,                                      
- financiranje i imovina, 
- provođenje referenduma i oblici 

konzultiranja građana,  
- ustrojstvo i rad javnih službi,                                             
- oblici suradnje s drugim jedinicama 

lokalne te područne (regionalne) samouprave, 
- druga pitanja od važnosti za 

ostvarivanje prava i obveza Općine Gračišće. 
 

Članak 2. 
Općina Gračišće je jedinica lokalne 

samouprave u sastavu Istarske županije i 
Republike Hrvatske u kojoj građani, 
neposredno ili putem izabranih tijela, na 
osnovi Ustava Republike Hrvatske, Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 
drugih posebnih zakona i ovoga Statuta, 
odlučuju o svojim potrebama i interesima od  
lokalnog značaja. 
 
 
 

 
 

Članak 3. 
Naziv Općine je: OPĆINA GRAČIŠĆE. 
Općina Gračišće je pravna osoba. 
Sjedište Općine Gračišće je u 

Gračišću, Loža b.b. 
 

Članak 4. 
Područje Općine Gračišće (dalje u 

tekstu: Općina) utvrđeno je Zakonom o 
područjima županija, gradova i općina u 
Republici Hrvatskoj. 

U sastavu Općine su slijedeća naselja: 
Batlug, Bazgalji, Gračišće, Jakačići, 
Mandalenčići, Milotski Brijeg i Škopljak, a 
granice Općine utvrđene su opisno i grafički 
posebnim elaboratom koji je sastani dio ovoga 
Statuta i neće se objaviti u službenom glasilu 
Općine. 

Granice Općine mogu se mijenjati na 
način i po postupku propisanim zakonom.  
 

Članak 5. 
Općina ima pečat. 
Tijela Općine mogu imati posebne 

pečate. 
Izgled, te način uporabe i čuvanja 

pečata iz stavaka 1. i 2. ovoga članka uređuje 
se posebnom odlukom koju donosi Općinsko 
vijeće Općine u skladu sa zakonom ili drugim 
propisima. 
 

Članak 6. 
Općina ima grb i zastavu. 
Grbom i zastavom Općine Gračišće 

simbolički se predstavlja Općina Gračišće i 
izražava njezina povijesni identitet i 
samosvijest. 

Izgled grba i zastave Općine uređuje se 
Statutarnom odlukom  koju donosi Općinsko 
vijeće Općine uz prethodno odobrenje  
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

 
Članak  7. 

Uporaba grba i zastave Općine, te 
mjerila i uvjete pod kojima se grb i zastava 
Općine mogu službeno isticati i upotrebljavati 
uređuje se posebnim općim aktom kojeg 
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donosi Općinsko vijeće. 

Na temelju mjerila  koja će se utvrditi 
općim aktom iz prethodnog stavka  može se 
odobriti uporaba grba i zastave fizičkim i 
pravnim osobama radi promicanja interesa 
Općine. 

Članak 8. 
U čast Sv. Vida, zaštitnika Gračišća i 

župe Gračišće, 15. lipanj će se obilježavati kao 
Dan Općine Gračišće. 

U povodu Dana Općine održava se 
svečana sjednica Općinskog vijeća, dodjeljuju 
se priznanja Općine, a održavaju se vjerski, 
kulturni, zabavni, sportski i drugi programi. 
 

Članak 9. 
Mjesni odbori iz članka 49. ovoga 

Statuta mogu svojim aktom odrediti dan koji 
će se svečano obilježavati na području 
dotičnog Mjesnog odbora. 
 

Članak 10. 
Osobu koja se svojim zaslugama 

osobito istakla u razvitku Općine ili u 
promicanju njezina ugleda, Općinsko vijeće 
može proglasiti počasnim građaninom Općine. 

Počasnom građaninu dodjeljuje se 
Povelja Općine. 

Kriterij za proglašenje počasnog 
građanina, oblik i izgled Povelje Općine, te 
način njezinog uručenja uređuje se posebnom 
odlukom koju donosi Općinsko vijeće. 
 

Članak 11. 
Za iznimna dostignuća i doprinos od 

osobitog značaja za razvitak i ugled Općine, 
Općina dodjeljuje posebna javna priznanja. 

Vrste javnih priznanja, uvjete i 
kriterije za njihovo dodjeljivanje, njihov izgled 
i oblik, te način i postupak za dodjeljivanje i 
uručivanja javnih priznanja, uređuje Općinsko 
vijeće odlukom iz članka 10. stavak 3. ovoga 
Statuta. 
 

Članak 12. 
 U Općini Gračišće je u službenoj 
uporabi hrvatski jezik i latinično pismo na 
području čitave Općine Gračišće. 
 

Članak 13. 
 U Općini Gračišće rad njezinih tijela 
odvija se na hrvatskom jeziku i latiničnom 
pismu. 
 

II. SAMOUPRAVNI  DJELOKRUG 
OPĆINE 

 
Članak 14. 

Općina je samostalna u određivanju 
poslova iz svog samoupravnog djelokruga u 
skladu s Ustavom Republike Hrvatske i 
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  
samoupravi. 
 

Članak 15. 
Općina u svom samoupravnom 

djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja 
kojima se neposredno ostvaruju potrebe 
građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom 
dodijeljeni državnim tijelima  a osobito 
poslove koji se odnose na: 

- uređenje naselja i stanovanje, 
- prostorno i urbanističko planiranje, 
- komunalno gospodarstvo,  
- brigu o djeci, 
- socijalnu skrb, 
- primarnu zdravstvenu zaštitu, 
- odgoj i osnovno obrazovanje, 
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unaprjeđenje prirodnog 
   okoliša, 
- protupožarni u civilnu zaštitu, 
- promet na svom području  
- te ostale poslove sukladno posebnim 
  zakonima 
Posebnim zakonima kojima se uređuju 

pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka 
odredit će se poslovi obavljanja koje je Općina 
dužna organizirati te poslovi koje Općina može 
obavljati, ako je osigurala uvjete za njihovo 
obavljanje. 

 
Članak  16. 

Općinsko vijeće može u skladu s ovim 
Statutom i Statutom Istarske županije donijeti 
odluku da se pojedini poslovi iz samoupravnog 
djelokruga Općine  prenesu na Istarsku 
županiju, odnosno na mjesnu samoupravu. 

Općinsko vijeće može tražiti od 
Skupštine  Istarske županije da joj, uz 
suglasnost središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za poslove lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, povjeri obavljanje 
određenih poslova iz njezina samoupravnog 
djelokruga na području Općine, ako Općina za 
njihovo obavljanje osigura dovoljno prihoda. 
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III. TIJELA  OPĆINE,  OVLASTI  I  
 NAČIN RADA 

 
1. Opće odredbe 

 
Članak  17. 

Tijela Općine Gračišće su Općinsko 
vijeće Općine Gračišće, Općinsko 
poglavarstvo Općine Gračišće i Općinski 
načelnik Općine Gračišće. 
 

1. Općinsko vijeće Općine Gračišće 
 

Članak 18. 
Općinsko vijeće Općine Gračišće 

(dalje u tekstu: Općinsko vijeće) je 
predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne 
samouprave koje donosi akte u okviru 
djelokruga jedinice lokalne samouprave te 
obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i 
ovim Statutom. 
 

Članak 19. 
Općinsko vijeće kao  predstavničko 

tijelo: 
- donosi Statut i promjene Statuta 

Općine, 
- donosi Poslovnik  Općinskog vijeća, 

te njegove izmjene i dopune, 
- donosi Proračun i Godišnji obračun 

Proračuna, 
- donosi odluke i druge  opće akte 

kojima uređuje pitanja iz samoupravnog 
djelokruga Općine, 

- bira i razrješuje predsjednika i 
potpredsjednike Općinskog vijeća, Općinskog 
načelnika i njegove zamjenike, članove 
Poglavarstva, 

- osniva i bira članove radnih tijela 
Općinskog vijeća te imenuje i razrješuje druge 
osobe određene zakonom, drugim propisom ili 
ovim Statutom, 

- uređuje ustrojstvo i djelokrug rada 
jedinstvenog upravnog odjela , 

- osniva javne ustanove i druge pravne 
osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, 
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za 
Općinu, 

- obavlja i druge poslove koji su 
zakonom ili drugim propisom stavljeni u 
djelokrug Općinskog  vijeća. 
 

Članak 20. 
Općinsko vijeće ima jedanaest (11) 

članova- vijećnika izabranih u skladu s 
odredbama zakona. 
 

Članak 21. 
Mandat člana Općinskog vijeća 

izabranog  na redovnim izborima traje četiri 
(4) godine a mandat člana  izabranog  na 
prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg 
mandata Općinskog vijeća  izabranog na 
redovnim izborima. 
 

Članak 22. 
Općinsko vijeće ima predsjednika i do 

dva (2) potpredsjednika, koji se biraju  iz reda 
vijećnika na način i u postupku utvrđenim 
Poslovnikom Općinskog vijeća u skladu s 
ovim Statutom i zakonom.   

Predsjednika  bira Općinsko vijeće na 
prijedlog najmanje četiri (4) vijećnika.  

Prijedlog iz prethodnog stavka ovoga 
članka mora biti obrazložen i podnesen u 
pisanom obliku sa naznakom imena, 
prezimena, adrese te potpisom vijećnika-
predlagatelja. 

Potpredsjednike bira Općinsko vijeće 
na prijedlog  i u postupku kako je to propisano 
za predsjednika Općinskog vijeća. 
  

Članak 23. 
Predsjednik i potpredsjednici 

Općinskog vijeća biraju se  pojedinačno na 
način i po postupku propisanom  Poslovnikom 
Općinskog vijeća. 

Za predsjednika i za potpredsjednika 
Općinskog vijeća izabran je kandidat koji je 
dobio većinu glasova od ukupnog broja svih 
članova Općinskog vijeća. 
 

Članak 24. 
Predsjednik Općinskog vijeća saziva 

sjednice Vijeća, predsjedava sjednicama i 
predstavlja Vijeće. 

Predsjednik Općinskog vijeća saziva 
sjednice Vijeća prema potrebi, a najmanje 
jednom u tri mjeseca. 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu 
Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje četiri 
(4) vijećnika u roku od 15 dana od primitka 
zahtjeva. 

Ako predsjednik Općinskog vijeća ne 
sazove sjednicu Vijeća u roku iz stavka 3. 
ovoga članka, sjednicu će sazvati Načelnik u 
daljnjem roku od 15 dana. 
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Nakon proteka rokova iz stavka 4. 
ovog članka sjednicu može sazvati, na zahtjev 
najmanje četiri (4) vijećnika, čelnik središnjeg 
tijela državne uprave  nadležan za poslove 
lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Ostala prava i dužnosti predsjednika, 
te dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća 
potanje se uređuju Poslovnikom Općinskog 
vijeća. 
 

Članak 25. 
Vijećnik nema obvezujući mandat i 

nije opoziv. 
Vijećnici imaju zamjenike koji 

obnašaju tu dužnost ukoliko članu Općinskog 
vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka 
vremena na koji je izabran sukladno zakonu o 
izboru članova predstavničkih tijela. 

Vijećnik dužnost obavlja počasno i on 
za to ne prima plaću. 

Vijećnik za svoj rad u  Vijeću i u 
radnim tijelima Vijeća  ima pravo na naknadu 
troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća. 
 

Članak 26. 
Vijećnik ima pravo i dužnost 

sudjelovati u radu sjednica Općinskog vijeća i 
njegovih radnih tijela, podnositi prijedloge 
općih akata i postavljati pitanja te prihvatiti 
izbor za člana u radnim tijelima Općinskog 
vijeća. 

Vijećnik ima pravo uvida u akte o radu 
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. 
 

Članak 27. 
 Vijećnik za svoj rad u Općinskom 
vijeću i u radnim tijelima Općinskog vijeća  
ima pravo na naknadu troškova za rad u skladu 
s Poslovnikom Općinskog vijeća. 
 

Članak 28. 
Pravo predlaganja akata koje donosi 

Općinsko vijeće imaju vijećnici, Poglavarstvo, 
radna tijela Općinskog vijeća, tijela 
samouprave, te tijela mjesne samouprave. 
 

Članak 29. 
Općinsko vijeće donosi odluke 

većinom glasova, ako je na sjednici nazočna 
većina od ukupnog broja svih članova 
Općinskog vijeća. 

Većinom glasova od ukupnog broja  
svih vijećnika Općinsko vijeće odlučuje o: 

 

- donošenju i promjenama Statuta 
Općine, 

- donošenju te o izmjenama i 
dopunama Poslovnika  Općinskog vijeća, 

- donošenju Proračuna i Odluke o 
privremenom financiranju, 

- donošenju Godišnjeg obračuna 
Proračuna, 

- izboru i razrješenju predsjednika i 
potpredsjednike Općinskog vijeća, 

- izboru načelnika, zamjenika 
načelnika i članova Poglavarstva, 

- pitanju povjerenja, 
- drugim pitanjima kada je to 

propisano zakonom, ovim Statutom ili 
Poslovnikom  Općinskog vijeća. 

 
Članak  30. 

Sjednice Općinskog vijeća su javne. 
Nazočnost javnosti može se isključiti samo 
iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim 
zakonima i Poslovnikom Općinskog vijeća. 

Na sjednicama Općinskog vijeća 
glasuje se javno, ako Poslovnikom Općinskog 
vijeća i ovim Statutom nije određeno da se 
glasuje tajno. 
 

Članak  31. 
 Sjednice vijeća saziva i predsjedava im 
predsjednik Općinskog vijeća, a u slučaju 
njegove spriječenosti potpredsjednik 
Općinskog vijeća u skladu s Poslovnikom 
Općinskog vijeća. 

Detaljnije odredbe o načinu i postupku 
sazivanja i konstituiranja Općinskog vijeća, 
način rada i vođenja sjednica, načina 
glasovanja i vođenja zapisnika, te način 
održavanja reda na sjednicama utvrditi će se 
Poslovnikom  Općinskog vijeća. 
 

Članak 32. 
Općinsko vijeće osniva stalne ili 

povremene odbore i druga radna tijela u svrhu 
pripreme odluka i zauzimanja stajališta  i 
mišljenja u poslovima iz njegovog djelokruga. 

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su 
Mandatno-verifikaciona komisija, Komisija za 
izbor i imenovanja i Odbor za statut, poslovnik 
i upravu. 

Mandat članova radnih tijela traje (4) 
godine osim ako zakonom ili općim aktima 
Općinskog vijeća nije drugačije određeno. 

Sastav, broj, način predlaganja i izbora 
članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 
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1. ovoga članka uređuje se  posebnom 
odlukom o osnivanju  radnih tijela u skladu sa 
Poslovnikom Općinskog vijeća. 
 

2. Općinsko Poglavarstvo 
 

Članak 33. 
 Općinsko Poglavarstvo obavlja izvršne 
poslove Općine Gračišće. 
 

Članak 34. 
Poglavarstvo ima pet (5) članova. 
Načelnik je po svom položaju i 

predsjednik Poglavarstva, a njegovi zamjenici 
su zamjenici predsjednika Poglavarstva i  
članovi Poglavarstva. 

Članove poglavarstva na prijedlog 
predsjednika Poglavarstva bira Općinsko 
vijeće većinom glasova svih članova, na 
vrijeme od četiri (4) godine. 

Članovi Poglavarstva mogu biti 
zaduženi za jedno ili više određenih područja 
iz djelokruga Općine. 

Članovi Poglavarstva imaju pravo na 
naknadu troškova u skladu s posebnom 
odlukom Općinskog vijeća. 
 

Članak 35. 
Poglavarstvo donosi odluke većinom 

glasova ako je na sjednici nazočna većina 
njegovih članova. 

Iznimno iz stavka 1. ovog članka, 
odluke kojima raspolaže nekretninama i 
pokretninama u vlasništvu Općine, kao i 
njegovim prihodima i rashodima, Poglavarstvo 
donosi većinom glasova svih članova. 

Ustrojstvo, način rada i odlučivanja 
Poglavarstva uređuje se Poslovnikom o 
njegovom radu u skladu u ovim Statutom. 

 
Članak 36. 

Poglavarstvo u okviru svog djelokruga 
rad i ovlaštenja: 

1. utvrđuje prijedlog općih akata, 
2. izvršava ili osigurava izvršenje 

općih akata Općinskog vijeća, 
3. usmjerava rad i djelovanje 

jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće, 
4. upravlja i raspolaže nekretninama i 

pokretninama u vlasništvu Općine, te njenim 
prihodima i rashodima u skladu sa zakonom, 
ovim Statutom i aktima Općinskog vijeća, 

5. daje mišljenje o prijedlozima odluka 
koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, 

6. utvrđuje prijedlog Općinskog 
proračuna i Godišnjeg obračuna proračuna, 

7. donosi opće i pojedinačne akte i 
zaključke iz svoje nadležnosti, 

8. obavlja izbor i imenovanje, te 
opoziv i razrješenje djelatnika i nositelja 
dužnosti ili funkcija određenih zakonom ili 
općim aktom Općinskoga vijeća, 

9. obavlja druge poslove utvrđene 
zakonom, ovim Statutom i drugim propisima. 

Članovi Poglavarstva nemaju pravo 
odlučivanja o pitanjima iz stavka 1. točke 4. 
ovog članka kad su osobno ili preko članova 
uže obitelji zainteresirana strana. 

 
Članka 37. 

Poglavarstvo je za svoj rad i odluke 
koje donosi odgovorno Općinskom vijeću. 

Predsjednik, zamjenici predsjednika i 
članovi Poglavarstva zajednički su odgovorni 
za odluke koje donosi Poglavarstvo. 

Poglavarstvo o svom radu i stanju na 
području Općine izvješćuje Općinsko vijeće 
jedanput godišnje. 

Iznimno od stavka 3. ovog članka, 
Poglavarstvo izvješćuje Općinsko vijeće o 
pitanjima iz svog djelokruga, kad za to  postoje 
posebni razlozi. 

 
Članak 38. 

Općinsko vijeće može načelniku  ili 
pojedinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu 
u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga 
dužnosti prije isteka vremena na koje je 
izabran, na način i postupak utvrđen 
poslovnikom Općinskog vijeća. 

Glasovanje o povjerenju može 
zahtijevati i Općinski načelnik. 

Odluka o nepovjerenju prihvaćena je 
ako je za nju glasovala većina od ukupnog 
broja svih članova Općinskog vijeća. 

 
Članak 39. 

Kad Općinsko vijeće izglasa 
nepovjerenje Općinskom načelniku ili 
Poglavarstvu u cjelini, ono mora izabrati 
novog Općinskog načelnika u roku od 30 dana 
od dana izglasavanja nepovjerenja. 

Ako se izglasa nepovjerenje 
pojedinom članu Poglavarstva, Općinsko 
vijeće donosi odluku o danu s kojim se taj član 
Poglavarstva razrješuje dužnosti. 
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4. Općinski načelnik 
  

Članak 40. 
Općinski načelnik Općine Gračišće 

(dalje: Načelnik) zastupa Općinu Gračišće i 
nositelj je izvršne vlasti u Općini. 

Načelnik je po svom položaju 
predsjednik Poglavarstva. 

Načelnik ima u pravilu dva (2) 
zamjenika koji su po svom položaju zamjenici 
predsjednika Poglavarstva. 

Načelnik između zamjenika načelnika 
određuje zamjenika koji ga zamjenjuje u 
slučaju njegove spriječenosti. 

Zamjenici načelnika na osnovi 
ovlaštenja Načelnika obavljaju poslove iz 
njegovog djelokruga. 

 
Članak 41. 

Načelnika bira Općinsko vijeće iz reda 
vijećnika, javnim glasovanjem, većinom 
glasova od ukupnog broja svih članova Vijeća. 

Podnošenje prijedloga, te način i 
postupak za izbor Načelnika provodi se na 
način i u postupku propisanom za izbor 
predsjednika Općinskog vijeća. 

Zamjenici Načelnika biraju se na 
pisani i obrazloženi prijedlog Načelnika, 
javnim glasovanjem, većinom glasova od 
ukupnog broja svih članova Vijeća. 

Ako predloženi kandidat ne dobije 
potrebnu većinu Načelnik predlaže drugog 
kandidata u postupku propisanom 
Poslovnikom Općinskog vijeća. 

 
Članak 42. 

Načelnik ima pravo i dužnost 
prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća. 

Načelnik će, po zahtjevu, primiti na 
razgovor svakog građanina s prebivalištem na 
području Općine u roku od 30 dana od dana 
prijavljivanja. 
 

Članak 43. 
Načelnik u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine ima pravo 
obustaviti od primjene opći akt Općinskog 
vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen 
zakon ili drugi propis, te zatražiti od 
Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni 
uočene nedostatke.  

Ako Općinsko vijeće ne postupi u 
skladu s odredbom iz prethodnog stavka, 
Načelnik je  dužan u roku od daljnjih osam (8) 

dana o tome obavijestiti predstojnika ureda 
državne uprave u Županiji, te čelnika 
središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za 
nadzor na  zakonitošću rada tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 

IV. OPĆINSKA  UPRAVA 
 

Članak  44. 
Za obavljanje svih poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine, kao i 
poslova državne uprave prenesenih na Općinu, 
u Općini se ustrojava  Jedinstveni upravni 
odjel Općine Gračišće. 

Ustrojstvo jedinstvenog upravnog 
odjela iz stavka 1. ovoga članka  uređuje se 
općim aktom  kojeg donosi Općinsko vijeće. 

 
Članak 45. 

Jedinstvenim upravnim odjelom 
upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog 
natječaja imenuje Općinsko poglavarstvo. 

Općinsko poglavarstvo može razriješiti 
pročelnika: 
- ako pročelnik sam zatraži razrješenje,  
- ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim 

propisima kojima se uređuju radni odnosi 
dovode do prestanka radnog odnosa, 

- ako pročelnik ne postupa po propisima ili 
općim aktima Općine, ili neosnovano ne 
izvršava odluke Općinskog vijeća, ili 
postupa protivno njima,  

- ako pročelnik svojim nesavjesnim ili 
nepravilnim radom prouzroči Općini veću 
štetu, ili ako zanemaruje i nesavjesno 
obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti 
interesima službe u obavljanju poslova 
Općine Gračišće.  

Pročelnik koji bude razriješen 
sukladno stavku 2. ovog članka rasporedit će 
se na drugo slobodno radno mjesto u 
jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Gračišće, za koje ispunjava stručne uvjete.  

Na prava, obveze i odgovornosti kao i 
druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja 
nisu uređena Zakonom o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, primjenjuju se 
odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos 
službenika i namještenika u tijelima jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 

Članak 46. 
Općina može s drugim jedinicama 

lokalne samouprave, koje su prostorno 
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povezane u jedinstvenu cjelinu zajednički 
organizirati obavljanje pojedinih poslova iz 
svog samoupravnog djelokruga, te za 
obavljanje tih poslova osnovati zajedničko 
tijelo, zajednički upravni odjel ili službu, 
zajedničko trgovačko društvo ili mogu 
zajednički organizirati njihovo obavljanje u 
skladu s posebnim zakonom. 

Međusobni odnosi jedinica lokalne 
samouprave u zajedničkom organiziranju  
obavljanja poslova  iz stavka 1. ovoga članka  
uređuju se sporazumom u skladu sa zakonom i 
njihovim Statutima i općim aktima.  

Sporazum iz prethodnog stavka, na 
prijedlog nadležnog radnog tijela Općine, 
donosi Općinsko vijeće. 
 

Članak 47. 
Upravne, stručne i ostale poslove u 

Općini obavljaju službenici i namještenici. 
 Službenici obavljaju upravne i stručne 
poslove, a namještenici obavljaju prateće i 
pomoćne poslove.  

Prava, obveze i odgovornosti kao i 
druga pitanja od značenja za rad službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
uređuju se posebnim zakonom.  

Službenici u Općini poticat će se na 
trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje 
putem tečajeva, studijskih putovanja, seminara 
i školovanja. 
 

V. MJESNA  SAMOUPRAVA 
 

Članak 48. 
Kao oblik  neposrednog sudjelovanja 

građana u odlučivanju o lokalnim poslovima 
od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na 
život i rad građana,  na području Općine 
osnivaju se mjesni odbori.  

Mjesni odbori osnivaju se za jedno 
naselje s više međusobno povezanih manjih 
naselja ili dijelova naselja (selima)  koji u 
odnosu na ostale dijelove  čine  zasebnu   
cjelinu.  
 

Članak 49. 
Na području Općine osnivaju se  ovi 

Mjesni odbori: 
1. Mjesni odbor  BATLUG za naselje Batlug 

s pripadajućim  dijelovima naselja (selima) 
Breščići, Brešnica, Jarbulišće, Mrkoči, 
Salamunišće i Sv. Križ; 

2. Mjesni odbor  BAZGALJI  za naselje 

Bazgalji s pripadajućim  dijelovima naselja 
(selima)  Balarini, Bolčići, Brtačići, Češići, 
Čuleti, Funčići, Lopatari, Lovrinići, 
Luckići, Marcani, Sv. Marija Magdalena, 
Stihovići, Šujevići i Tudori; 

3. Mjesni odbor GRAČIŠĆE za naselje   
Gračišće  s  pripadajućim dijelovima 
naselja (selima)  Baldeti, Forlani, Gržići, 
Levini, Marcani, Mraki, Relji, Škvari, 
Šporari, Tončići, Češići, Gojtani, Sv. Juraj, 
Lovrenčići, Mali Škljonki, Martinićeva 
Stancija, Usoje, Valeti, Veli Škljonki, 
Vlahovići, Žlepčari, Čulji, Kostrčani i 
Breščić. 

4. Mjesni odbor JAKAČIĆI za naselje 
Jakačići  s  pripadajućim dijelovima 
naselja (selima) Baštini, Brozani, Bertetići, 
Kalandrići, Kaligari, Lančišće, Mrleti, 
Pažanići, Pužari i Šimunčići; 

5. Mjesni odbor MANDALENČIĆI  za 
naselje Mandalenčići s  pripadajućim 
dijelovima naselja (selima) Bakši, Bregi, 
Brljafi, Buršići, Čubanići, Darišće, Deltini, 
Dermiti, Dončišće, Jadrohi, Jelčići, Katun 
Gračaski, Križarovica,  Putinji i Raji; 

6. Mjesni odbor MILOTSKI BRIJEG za 
naselje Milotski Brijeg s pripadajućim 
dijelovima naselja (selima) Hrvatini i 
Jašići; 

7. Mjesni odbor ŠKOPLJAK  za naselje 
Škopljak s  pripadajućim dijelovima 
naselja (selima) Bažoni, Brežani, Lovrići, 
Matkovići, Poldrugovci, Runki, Škrbani i 
Žuhčići. 

 
U Vijeće mjesnih odbora Općine, birat će 

se broj članova kako slijedi u: 
- Mjesni odbor Batlug  (5)  članova, 
- Mjesni odbor Bazgalji   (5) članova, 
- Mjesni odbor Gračišće  (7)  članova, 
- Mjesni odbor Jakačići  (5) članova, 
- Mjesni odbor Mandalenčići  (5) članova,   
- Mjesni odbor Milotski Brijeg (5) članova i 
- Mjesni odbor Škopljak  (3)  člana.    

 
Članak 50. 

Ako postoje uvjeti i opravdani razlozi, 
mogu se osnovati  novi mjesni odbori a može 
se vršiti i teritorijalni preustroj osnovanih 
mjesnih odbora. 

Inicijativu za  izdvajanje pojedinog 
naselja ili dijela naselja radi osnivanja novog 
mjesnog odbora ili pripajanje drugom 
mjesnom odboru mogu dati građani na tom 
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području, njihove organizacije i udruženja te 
Vijeće Mjesnog odbora. 

Inicijativu iz stavka 2. ovoga članka   
kojom  se traži izdvajanje iz Mjesnog odbora 
radi osnivanja novog Mjesnog odbora,  
pripajanje ili izdvajanje iz mjesnog odbora 
mora potpisati najmanje 30% osoba s tog 
područja koje imaju biračko pravo.  
 

Članak 51. 
Inicijator za osnivanje Mjesnog odbora 

ili za teritorijalni preustroj osnovanog mjesnog 
odbora  dužan je pripremiti prijedlog koji mora 
sadržavati podatke o nazivu i području 
Mjesnog odbora, s navođenjem naselja ili 
dijelova naselja; o sjedištu te o osnovnim 
zadacima  i sredstvima mjesnog odbora; o 
broju stanovnika te o tome tko je dao 
inicijativu za osnivanje mjesnog odbora, s 
obrazloženjem opravdanosti osnivanja 
mjesnog odbora odnosno teritorijalnog 
preustroja mjesnog odbora. 

Inicijativa i prijedlog  iz prethodnog 
stavka  dostavlja se Općinskom vijeću u 
pisanom obliku s prijedlogom  akta. 
 

Članak 52. 
Ispunjavanje uvjeta i opravdanih 

razloga  u smislu prethodnog članka utvrđuje 
Općinsko vijeće na prijedlog nadležnog radnog 
tijela Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i 
ovim Statutom, o čemu Općinsko vijeće donosi 
Statutarnu odluku ili promjene Statuta. 

Prije dostavljanja prijedloga 
Općinskom vijeću nadležno radno tijelo  će o 
tom pitanju zatražiti mišljenje Vijeća Mjesnog 
odbora na dotičnom području. 
 

Članak 53. 
Tijela Mjesnog odbora su Vijeće 

Mjesnog odbora i Predsjednik Vijeća Mjesnog 
odbora. 
 

Članak 54. 
Izbore za članove Vijeća Mjesnih 

odbora raspisuje Općinsko vijeće posebnom 
odlukom kojom utvrđuje  točan  datum 
održavanja izbora. 

U postupku izbora članova Vijeća 
mjesnih odbora Općinsko vijeće donosi opće 
ili pojedinačne akte sukladno Zakonu o izboru 
članova predstavničkih tijela jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 

 

Članak 55. 
Vijeće Mjesnog odbora ima najmanje 

tri (3) a najviše sedam (7) članova koje biraju 
građani s područja Mjesnog odbora koji imaju 
biračko pravo. 

Članovi Vijeća biraju se neposredno, 
tajnim glasovanje, u skladu sa zakonom kojim 
se uređuje izbor članova predstavničkih tijela 
jedinica lokalne samouprave i ovim Statutom. 

Predsjednika Vijeća Mjesnog odbora 
bira Vijeće Mjesnog odbora iz svoga sastava 
tajnim glasovanjem, većinom glasova od 
ukupnog broja članova Vijeća Mjesnog 
odbora, ako je sjednici Vijeća nazočna većina 
članova Vijeća. 

Vijeće Mjesnog odbora  i predsjednik 
Vijeća biraju se na rok od četiri (4) godine. 
 

Članak 56. 
Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora 

predstavlja Mjesni odbor, organizira rad 
Mjesnog odbora te saziva i predsjedava 
sjednicama Vijeća. Za svoj rad predsjednik 
Vijeća Mjesnog odbora odgovoran je Vijeću 
Mjesnog odbora a za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga  Općine, ako je 
takve poslove Općina prenijela u nadležnost 
Vijeća Mjesnog odbora Načelniku. 

Sjednice Vijeća Mjesnog odbora može 
sazvati i Načelnik. 
 

Članak 57. 
Vijeće Mjesnog odbora donosi Pravila 

Mjesnog odbora, Program rada Mjesnog 
odbora,  Poslovnik o svom radu u skladu sa 
Statutom, Financijski plan i Godišnji obračun 
te obavlja druge poslove utvrđene zakonom i 
ovim Statutom. 

 
Članak 58. 

Pravilima Mjesnog odbora, u skladu sa 
zakonom i ovim Statutom podrobnije se 
uređuje ustrojstvo i samoupravni djelokrug 
Mjesnog odbora, način rada i organiziranja 
mjesnih zborova, način izbora i opoziva tijela, 
te djelokrug i ovlasti tijela Mjesnog odbora, 
način utvrđivanja i donošenja Programa rada, 
sadržaj i način donošenja Poslovnika o radu 
Vijeća Mjesnog odbora, način odlučivanja u 
Mjesnom odboru, odgovornost za upotrebu 
sredstava i provođenja odluka, te druga pitanja 
važna za ostvarivanje prava, obveza i 
odgovornosti Mjesnog odbora. 
 



 
Ponedjeljak, 20. ožujka 2006.              SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                 Strana 199 – Broj 8 
 
 

Članak 59. 
Programom iz članka 57. ovoga 

Statuta Mjesni odbor utvrdit će svoje zadatke 
koji se tiču: 

- vođenja brige o uređenju područja 
Mjesnog odbora, 

- poboljšanja kvalitete življenja i 
stanovanja, 

-vođenja brige o komunalnim i drugim 
uslužnim djelatnostima te poboljšanja i 
održavanja lokalne infrastrukture, 

- brige o potrebama stanovnika u 
djelatnostima brige o djeci, odgoja, 
obrazovanja, socijalne skrbi i zdravlja,  

- očuvanja prirode i zaštite okoliša,  
- zadovoljavanje potreba u kulturi, 

tjelesnoj kulturi i športu, 
- organizacije i provedbe pučke 

svečanosti i Dana Mjesnog odbora, te druga 
pitanja. 

Osim zadataka iz prethodnog stavka 
ovoga članka, Mjesni odbor  svojim 
Programom rada utvrđuje i druge zadatke od 
interesa za područje Mjesnog odbora. 

Godišnji program mora sadržavati 
prikaz financijskih sredstava potrebnih za 
realizaciju Programa sa naznakom izvora 
financiranja. 

Prijedlog  jednogodišnjeg programa 
rada mjesnog odbora  Vijeće mjesnog odbora 
dostavlja Općinskom poglavarstvu na 
suglasnost najkasnije do 1. listopada tekuće 
godine za narednu godinu. 
 

Članak  60. 
Za rad Mjesnog odbora sredstva se 

osiguravaju  u općinskom proračunu, u skladu 
sa planom razvoja i mogućnostima Općine. 

Pored sredstava iz stavka 1. ovoga 
članka Mjesni odbor ima prihode od pomoći i 
dotacija koje ostvari od pravnih ili fizičkih 
osoba, te druge prihode. 

Općinskim proračunom mogu se 
Mjesnom odboru ustupiti određena sredstva 
koja pripadaju Općini. 
 

Članak 61. 
Radi raspravljanja o potrebama i 

interesima građana, te radi davanja prijedloga 
za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, 
predsjednik Vijeća Mjesnog odbora i Načelnik 
mogu sazivati Mjesne zborove građana. 

 
 

Zbor iz prethodnog stavka ovoga 
članka može se sazvati i za dio područja 
Mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu (dio 
naselja -sela). 
 Sadržaj rada, način organiziranja i 
sazivanje Mjesnih zborova građana uređuje se 
Pravilima Mjesnog odbora. 
 

Članak 62. 
Uvjete za obavljanje administrativnih i 

drugih poslova za potrebe Mjesnog odbora, te 
odgovarajući prostor za njegov rad, u skladu s 
mogućnostima Općine osigurava Poglavarstvo. 
 

Članak 63. 
Nadzor nad zakonitošću rada tijela 

Mjesnog odbora obavlja Poglavarstvo, koje 
može raspustiti Vijeće Mjesnog odbora, ako 
ono učestalo krši ovaj Statut, svoja Pravila ili 
ako ne izvršava povjerene mu poslove. 
 

Članak 64. 
Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora 

dužan je u roku od osam (8) dana od dana 
donošenja dostaviti Načelniku opće akte koje 
je donijelo Vijeće Mjesnog odbora. 

Načelnik ako utvrdi da su akti iz 
prethodnog stavka u suprotnosti sa zakonom, 
Statutom ili općim aktima Općinskog vijeća i 
Poglavarstva, dužan je o tome obavijestiti 
Poglavarstvo. 

Ako Poglavarstvo ocijeni da je akt iz 
prethodnog stavka ovoga članka u suprotnosti 
sa zakonom, obustaviti će se od izvršenja akt i 
pokrenuti postupak za ocjenu zakonitosti toga 
akta. 

Ako Poglavarstvo ocijeni da je akt iz 
stavka 2. ovoga članka u suprotnosti sa ovim 
Statutom ili općim aktima Općinskog vijeća i 
Poglavarstva, predložit će Općinskom vijeću 
da obustavi izvršenje tog akta. 

Ako Poglavarstvo ne pokrene postupak 
iz stavka 4. ovoga članka u roku od  petnaest 
(15) dana, smatrat će se da je odustalo od 
obustave izvršenja toga akta. 
 

Članak 65. 
U svakom Mjesnom odboru organizira 

se jedanput godišnje sastanak građana sa 
pojedinim članovima Poglavarstva .  

Sastanak iz prethodnog stavka saziva 
Načelnik. 
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Članak 66. 
Mjesni odbori imaju svojstvo pravne 

osobe. 
 
VI. FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE 
 

Članak 67. 
Općina  ima svoje prihode kojima 

unutar svog samoupravnog djelokruga 
slobodno raspolaže. 

Prihodi Općine su: 
1. općinski porezi, prirez, naknade, 

doprinosi i pristojbe,  
2. prihodi od stvari u vlasništvu i 

imovinska prava Općine, 
3. prihodi od trgovačkih društava i 

drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine,  
odnosno u kojima ima udjele ili dionice, 

4. prihodi od naknada za koncesiju 
koje daje Općinsko vijeće, 

5. novčane kazne i oduzeta imovinska 
korist za prekršaje koje propiše Općinsko 
vijeće u skladu sa zakonom, 

6. udio u zajedničkim porezima s 
Republikom Hrvatskom, 

7. sredstva pomoći i dotacija 
Republike Hrvatske predviđena u državnom 
proračunu, 

8. sredstva pomoći i dotacija Istarske 
županije, te  

9. drugi prihodi određeni zakonom. 
 

Članak 68. 
Općinsko vijeće na prijedlog 

Poglavarstva, do roka koji je utvrđen zakonom 
donosi Godišnji proračun za slijedeću računsku 
godinu. 

Uz Godišnji proračun Općinsko vijeće 
donosi odluku o izvršenju Proračuna kojom se 
utvrđuju uvjeti, način i postupak izvršenja 
Proračuna, te o općinskim prihodima i 
rashodima. 

 
Ako se Godišnji proračun za slijedeću 

računsku godinu ne može donijeti prije  
početka godine za koju se donosi, vodi se 
privremeno financiranje i to najdulje za 
razdoblje od tri mjeseca. 

Odluku o privremenom financiranju 
donosi Općinsko vijeće. 
 

Članak 69. 
Sve pokretne i nepokretne stvari te 

imovinska prava  koje pripadaju Općini čine 

njenu imovinu. 
Općina mora upravljati, koristiti se i 

raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog 
gospodara i u skladu s općim aktima 
Općinskog vijeća. 
 

VII.  NEPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU 

 
Članak 70. 

Građani mogu neposredno sudjelovati 
u odlučivanju o lokalnim poslovima putem 
referenduma i putem mjesnog zbora građana, u 
skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
 

Članak 71. 
Referendum se može raspisati radi 

odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta 
Općina, o prijedlogu općeg akta ili drugog  
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o 
drugim pitanjima određenim zakonom i ovim 
Statutom. 

Referendum, u skladu sa zakonom i 
ovim Statutom, raspisuje Općinsko vijeće  na  
prijedlog jedne trećine njegovih članova, na 
prijedlog Poglavarstva, na prijedlog  polovine 
Mjesnih odbora na području Općine i na 
prijedlog  20% (dvadeset posto) birača 
upisanih u birački popis Općine. 
 

Članak 72. 
Odlukom o raspisivanju referenduma 

određuju se pitanja o kojima će se odlučivati 
referendumom, datum glasovanja, tijelo za 
provedbu referenduma te područje odnosno 
djelatnost (tema) o  kojoj se provodi 
referendum. 

Mišljenje iz stavka 1. ovog članka 
određuje se pitanje o kojem  će se tražiti 
mišljenje od mjesnih zborova građana odnosno 
područja mjesnih odbora. 
 

Članak 73. 
Općinsko vijeće i Poglavarstvo mogu 

prije donošenja akta, tražiti mišljenje od 
mjesnih zborova građana  o prijedlogu općeg 
akta ili  drugog  pitanja  iz djelokruga Općine, 
kao i o drugim pitanjima određenim zakonom 
ili Statutom. 

Pozivom iz stavka 1. ovoga članka 
određuje se pitanje o kojem će se tražiti 
mišljenje od mjesnih zborova građana odnosno 
područja mjesnih odbora.  

Traženje mišljenja može se provesti 
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anketiranjem građana, organiziranjem javnih 
rasprava na zborovima ili na druge pogodne 
načine. 
 

Članak 74. 
Građani imaju pravo Općinskom 

vijeću predlagati donošenje određenog akta ili 
rješavanje određenog pitanja iz njegovog 
djelokruga. 

Općinsko vijeće mora raspravljati o 
prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka, ako 
prijedlog svojim potpisom podrži najmanje 
10%  (deset posto) birača upisanih u popis 
birača Općine. 

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor 
podnositeljima prijedloga  najkasnije u roku od 
tri (3) mjeseca od  prijema prijedloga. 
 

Članak 75. 
Svaki građanin i svaka pravna osoba 

imaju pravo Općinskom vijeću, Poglavarstvu i 
Načelniku upućivati predstavke i pritužbe na 
njihov rad, na rad  Jedinstvenog upravnog 
odjela i na nepravilan odnos zaposlenika u tom 
tijelu prema građanima i pravnim osobama te 
davati prijedloge u vezi s time. 

Predstavke i pritužbe mogu se izjaviti 
usmeno ili pismeno  te upisom u Knjigu za 
pritužbe  ili na drugi način (kutija za žalbe)  u  
Jedinstveni upravni odjel Općine. 

Na podnijete predstavke i pritužbe 
čelnik tijela dužan je građanima i pravnim 
osobama dati odgovor u roku od trideset (30) 
dana od dana podnošenja predstavke ili 
pritužbe. 
 

VIII. OBLICI KONZULTIRANJA 
GRAĐANA 

 
Članak 76. 

Općinsko vijeće i Poglavarstvo  može,  
prije donošenja odgovarajućih odluka iz svog 
djelokruga rada, konzultirati građane, odnosno 
tražiti prethodna mišljenja građana o  tim 
pitanjima. 

Konzultiranje u smislu stavka 1. ovoga  
članka obavit će se  za pitanja koja su značajna 
za građane i druge subjekte, odnosno za stanje 
u Općini.  
 

Članak 77. 
Konzultiranje u smislu članka 76. ovog 

Statuta obavlja se anketiranjem građana, 
organiziranjem javnih rasprava na zborovima, 

prikupljanjem mišljenja Vijeća Mjesnih odbora 
i na druge pogodne načine. 
 

IX. USTROJSTVO I RAD JAVNIH 
SLUŽBI 

 
Članak 78. 

Za obavljanje odgovarajućih poslova 
iz svog samoupravnog djelokruga, Općina 
može osnovati trgovačka društva i ustanove u 
svom vlasništvu, sukladno zakonu. 

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 
1. ovog članka djelatnosti iz njihova 
djelokruga obavljaju  kao javnu službu. 
 

Članak 79. 
Općina nadzire rad i vodi brigu o 

racionalnom i zakonitom radu trgovačkih 
društava i ustanova u svom vlasništvu. 

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 
1. ovoga članka obavezni su Općinu 
izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju, 
u rokovima kako odluči Općinsko vijeće. 
 

X. OBLICI SURADNJE OPĆINE S 
DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE, TE 

PODRUČNE (REGIONALNE ) 
SAMOUPRAVE 

 
Članak 80. 

Ostvarujući zajednički interes na 
unapređivanju gospodarskog i  društvenog 
razvitka, Općina  surađuje s drugim lokalnim 
jedinicama na području Istarske županije i 
Republike Hrvatske. 

Kada Općina ocijeni da postoji interes 
za uspostavljanje suradnje te potreba 
promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa 
može sa drugim Općinama osnivati udruge te 
pristupati nacionalnim udrugama, pod uvjetima 
utvrđenim zakonom. 
 

Članak 81. 
Radi suradnje u smislu članka 80. 

ovog Statuta, Općina sa drugim jedinicama 
lokalne samouprave može osnovati trgovačko 
društvo i ustanove u zajedničkom vlasništvu, te 
uspostaviti druge odgovarajuće oblike 
suradnje. 
 

Članak 82. 
Pod uvjetima i na način utvrđen 

zakonom i međunarodnim ugovorima Općina 
može u okviru svog samoupravnog djelokruga 
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ostvarivati suradnju i s jedinicama  lokalne 
samouprave drugih država. 

Odluku o uspostavljanju suradnje, 
odnosno sklapanju sporazuma (ugovora, 
povelje, memoranduma i drugo ) o suradnji 
Općine s odgovarajućom lokalnom  jedinicom 
druge države te sadržaju i oblicima te suradnje 
donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih 
članova predstavničkog tijela, u skladu sa 
svojim općim aktima i Zakonom o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Sporazum o suradnji iz prethodnog 
stavka objavljuje se u  službenom  glasilu 
Općine. 
 

Članak  83. 
Općima može uspostaviti i posebne 

prijateljske odnose s drugim općinama i 
gradovima u Republici Hrvatskoj, kao i u 
inozemstvu, sukladno zakonu. 

O prijateljstvu u smislu stavka 1. 
ovoga članka potpisuje se posebna povelja, 
koju u ime Općine potpisuje općinski načelnik 
odnosno osoba koju odredi  Općinsko vijeće. 
 

XI. AKTI OPĆINE 
 

Članak 84. 
Općinsko vijeće na temelju prava i 

ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom  
donosi Statut, Poslovnik Općinskog vijeća, 
opće akte, Općinski proračun, godišnji obračun 
proračuna, preporuke, rješenja, zaključke, 
upute, naputke, deklaracije i rezolucije, te daje 
autentična tumačenja Statuta i drugih akata 
koje donosi. 

Općinsko vijeće o posebnim 
prigodama i svečanostima izdaje povelje i 
zahvalnice. 
 

Članak 85. 
Pravo predlaganja akata koje donosi 

Općinsko vijeće imaju  predsjednik Općinskog 
vijeća, njegovi zamjenici, vijećnici, Načelnik, 
Poglavarstvo, radna tijela Vijeća, Jedinstveni 
upravni odjel Općine  te  tijela  mjesne 
samouprave i građani. 
 

Članak 86. 
U postupku donošenja pojedinih akata 

iz svoje nadležnosti Općinsko vijeće i 
Poglavarstvo  mogu provesti javnu raspravu. 

Prijedlog za upućivanje na javnu 
raspravu utvrđuje Općinsko vijeće i 

Poglavarstvo, a javnu raspravu provodi 
nadležno  radno tijelo. O rezultatima javne 
rasprave sastavlja se izvještaj i dostavlja se, 
zajedno s prijedlogom akta, Poglavarstvu 
odnosno Općinskom vijeću. 

Javna rasprava u pravilu traje najmanje 
petnaest (15)  a najduže trideset (30) dana. 
Početak i završetak javne rasprave kao i rok za 
dostavu primjedbi i prijedloga utvrđuje 
Općinsko vijeće odnosno Poglavarstvo  svojim 
Zaključkom. 

Obavijest o početku javne rasprave 
objavljuje se na oglasnim pločama i na drugi 
prikladan način. 
 

Članak 87. 
Poglavarstvo donosi opće akte, 

preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke, 
mišljenja, deklaracije i rezolucije, a njegova 
radna tijela – zaključke, preporuke i rješenja, te 
daje tumačenje akata koje donosi. 

U postupku donošenja pojedinih akata 
koje donosi Poglavarstvo može provesti javnu 
raspravu. 

 
Članak 88. 

Radna tijela Općinskog vijeća donose 
zaključke, preporuke i mišljenja. 
 

Članak 89. 
Akte koje donosi Općinsko vijeće, 

Poglavarstvo ili radna tijela Općinskog vijeća  
potpisuje predsjednik odnosno osoba koja je 
predsjedavala sjednicom Vijeća, Poglavarstva 
ili radnog tijela. 

 
Članak 90. 

Opći akt Općinskog vijeća i 
Poglavarstva objavljuju se u službenom glasilu 
Općine. 

Opći akt Općinskog vijeća i 
Poglavarstva  i drugih tijela stupaju na snagu 
osmi (8) dan od dana njegove objave u 
službenom glasilu Općine. Iznimno, općim se 
aktom može iz osobito opravdanih razloga 
odrediti da stupa na snagu danom objave. 

 
Članak 91. 

Načelnik osigurava izvršavanje općih 
akata  iz članka 84. ovog Statuta na način i u 
postupku propisanom ovim Statutom, te 
obavlja nadzor nad zakonitošću rada 
Jedinstvenog upravnog tijela koji obavlja 
poslove iz samoupravnog djelokruga Općine. 



 
Ponedjeljak, 20. ožujka 2006.              SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                 Strana 203 – Broj 8 
 
 

Članak 92. 
Jedinstveni upravni odjel i druga tijela 

osnovana za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga neposredno izvršava 
i nadzire provođenje općih akata Općinskog 
vijeća i Poglavarstva Općine. 

U provođenju nadzora iz stavka 1. 
ovoga članka upravno tijelo može u slučaju 
neprovođenja općeg akta, poduzimati mjere 
propisane tim aktom, u skladu sa zakonom. 
 

Članak 93. 
Jedinstveni upravni odjel Općine u 

izvršavanju općih akata  Općinskog vijeća 
donosi pojedinačne akte kojima rješava o 
pravima, obvezama i pravnim interesima 
fizičkih i pravnih osoba. 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. 
ovoga članka može se u skladu sa zakonom i 
općim aktom izjaviti žalba nadležnom 
ministarstvu ako posebnim zakonom nije 
drugačije propisano.  

 
Članak 94. 

Protiv pojedinačnog akta Općinskog 
vijeća i Poglavarstva kojima se rješava o 
pravima, obvezama i pravnim interesima 
fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim 
zakonom nije drukčije propisano, ne može se 
izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni 
spor. 

Članak 95. 
Postupak za donošenje općih akata i za 

njihovo autentično tumačenje utvrdit će se 
Poslovnikom Općinskog vijeća. 
 

XII. ZAKLJUČNE ODREDBE 
 

Članak 96. 
Načelnik je dužan u roku od petnaest 

(15) dana od dana donošenja dostaviti 
predstojniku ureda državne uprave u Županiji, 
Statut i opće akte koje donosi Općinsko vijeće, 
zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi 
na postupak donošenja općeg akta propisan 
Statutom i Poslovnikom. 
 

Članak 97. 
Do donošenja općih akata kojima se 

uređuju pojedina pitanja iz samoupravnog 
djelokruga Općine sukladno posebnim zakonima 
i ovom Statutu na području Općine primjenjivat 
će se važeći akti ako nisu u suprotnosti s 
odredbama zakona i ovoga Statuta. 

Ako su odredbe općih akata iz stavka 
1. ovoga članka u suprotnosti sa zakonom i 
ovim Statutom, primjenjivat će se neposredno 
odredbe ovoga Statuta i zakona. 
 

Članak 98. 
Promjene Statuta donose se na način i 

po postupku propisanim za njegovo donošenje. 
 

Članak 99. 
 Danom stupanja na snagu ovoga 
Statuta prestaje važiti Statut Općine Gračišće 
("Službene novine Grada Pazina" broj  26/01). 
 

Članak 100. 
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u Službenim novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, 
Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.  
 
KLASA:012-01/05-01/01 
URBROJ:2163/02-02-02-06-7 
Gračišće, 08. ožujak 2006. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Temeljem članka 16. Statuta Općine 
Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 26/01) Općinsko vijeće općine Gračišće 
na sjednici održanoj 08. veljače 2006.  donosi 

 
O D L U K U 

o osnivanju Društva s ograničenom 
odgovornošću „Gračišće“ d.o.o. 

 
Članak 1. 

 Općina Gračišće kao jedinica lokalne 
samouprave sa sjedištem u Gračišću, Gračišće, 
Loža b.b, osnovat će društvo s ograničenom 
odgovornošću za obavljanje djelatnosti od 
interesa za jedinicu lokalne samouprave. 
 

Članak 2. 
 Društvo s ograničenom odgovornošću 
će poslovati pod slijedećom tvrtkom 
«Gračišće» društvo s ograničenom 
odgovornošću za održavanje, izgradnju i 
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trgovinu. Društvo, može u pravnom prometu 
upotrebljavati i skraćenu oznaku tvrtke koja 
glasi: Gračišće d.o.o.  
 Ovlašćuje se predsjednik Općinskog 
vijeća Općine Gračišće da u slučaju da 
Trgovački sud u Pazinu odbije registrirati 
trgovačko društvo pod nazivom iz prethodnog 
stavka, može izabrati drugi naziv. 
 

Članak 3. 
 Sjedište «Gračišće» društva s 
ograničenom odgovornošću za održavanje, 
izgradnju i trgovinu biti će u Gračišću, 
Gračišće, Loža b.b. 

 
Članak 4. 

 Predmet poslovanja «Gračišće» 
društva s ograničenom odgovornošću za 
održavanje, izgradnju i trgovinu izgradnju (u 
nastavku teksta: Društvo) biti će slijedeće 
djelatnosti: 
* Građenje, projektiranje i nadzor nad 
građenjem, 
* Kupnja i prodaja roba te obavljanje 
trgovačkog posredovanja na domaćem i 
inozemnom tržištu, 
* Održavanje čistoće, 
* Održavanje javnih površina, 
* Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, 
* Održavanje nerazvrstanih cesta, 
* Izdavačka i tiskarska djelatn,ost, te 
umnožavanje snimljenih zapisa, 
70. poslovanje nekretninama, 
72. računalne i srodne djelatnosti, 
74. Ostale poslovne djelatnosti, 
92.3  Ostale zabavne djelatnosti. 
 

Članak 5. 
 Temeljni kapital Društva iznositi će 
20.000,00 kuna, a uplatiti će se u cijelosti u 
novcu. 

Članak 6. 
Društvo će se osnovati na neodređeno 

vrijeme. 
Članak 7. 

 Vođenje poslova Društva obavljati će 
se putem Uprave Društva. Člana Uprave 
Društva (direktora) imenovati će Općinsko 
vijeće posebnom odlukom. 
 

Članak 8. 
 Društvo će imati Nadzorni odbor od 
pet (5) članova od kojih će jedan biti 
predsjednik. Mandat izabranih članova i 

predsjednika Nadzornog odbora traje četiri (4) 
godine, koje će izabrati Općinsko vijeće. 
 

Članak 9. 
 Ovlašćuje se predsjednik Općinskog 
vijeća Općine Gračišće da, u skladu s 
Zakonom o trgovačkim društvima, daje izjavu 
o osnivanju ovog Društva kod nadležnog 
javnog bilježnika. 
 

Članak 10. 
 Zadužuje se direktor Društva da u roku 
od 30 dana po imenovanju učini sve potrebne 
radnje za registraciju i početak poslovanja 
Društva. 

članak 11. 
 Ova odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavljuje se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 021-01/06-01/01 
URBROJ: 2163/02-02-02-06-1 
Gračišće, 08. veljače 2006. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na temelju članka 7. Odluke o 

osnivanju društva s ograničenom 
odgovornošću «Gračišće» d.o.o. te članka 16. 
Statuta Općine Gračišće („Službene novine 
Grada Pazina“ broj 26/01) Općinsko vijeće 
Općine Gračišće na sjednice održanoj 08. 
veljače 2006. donijelo je slijedeću 

 
O D L U K U 

o imenovanju člana Uprave  
društva „Gračišće“ d.o.o. 

 
I. 

 Za člana uprave – direktora trgovačkog 
društva «Gračišće» društvo s ograničenom 
odgovornošću, imenuje se: 

Renato Krulčić iz Pazina, Lindar 
126/b, JMBG: 0106970362706. 
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II. 
 Član Uprave – direktor zastupa 
Društvo samostalno i pojedinačno. 
 Za poslove kojima se raspolaže 
iznosom ili vrijednošću većom od 50.000,00 
(pedesetisuća) kuna, potrebna je suglasnost 
Nadzornog odbora.  
 

III. 
 Ovlašćuje se uprava na podnošenje 
prijave radi osnivanja društva s ograničenom 
odgovornošću. 

IV. 
 Ova odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavljuje se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 021-01/06-01/01 
URBROJ: 2163/02-02-02-06-2 
Gračišće , 08. veljače 2006. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na temelju članka 8. Odluke o 

osnivanju društva s ograničenom 
odgovornošću «Gračišće» d.o.o., te članka 16 
Statuta Općine Gračišće („Službene novine 
Grada Pazina“ broj 26/01) Općinsko vijeće 
Općine Gračišće na sjednice održanoj 08. 
ožujka 2006. g. donijelo je slijedeću 
 

O D L U K U 
o imenovanju predsjednika i članova  

Nadzornog odbora društva  
«Gračišće»  d.o.o. 

 
I. 

Za predsjednika Nadzornog odbora 
trgovačkog društva «Gračišće»  d.o.o. izabire 
se: 

Ivan Mijandrušić iz Gračišća, 
Mandalenčići 5/a, JMBG: 0606955362719. 
 

II. 
 Za članove Nadzornog odbora 
trgovačkog društva «Gračišće» d.o.o. izabiru 
se: 

1. Antonio Putinja iz Gračišća, 
Gračišće 86/f, JMBG: 3108979362729, 

2. Adriano Putinja iz Dončišće 31, 
JMBG: 2702963362708, 

3. Irma Šuran, iz Gračišća, Marcani 
131/c, JMBG: 1603952367714, 

4. Damir Baćac iz Gračišća, Putinji 29, 
JMBG: 1606973362703. 
 

III. 
 Mandat članova nadzornog odbora 
traje 4 (četiri) godine. 
 

IV. 
 Ova odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavljuje se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. 
Petar u Šumi i Tinjan. 
 
KLASA: 021-01/06-01/01 
URBEOJ: 2163/02-02-02-06-3 
Gračišće, 08. ožujka 2006. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
Predsjednik 

Općinskog vijeća 
Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na temelju članka 6. Zakona o 

proračunu („Narodne novine“ broj 96/03) i 
članka 16. Statuta Općine Gračišće („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 26/01) Općinsko 
vijeće Općine Gračišće na sjednici održanoj 
08. veljače 2006. godine donijelo je  
 

ODLUKU O IZVRŠAVANJU 
PRORAČUNA OPĆINE GRAČIŠĆE ZA 

2006. GODINU 
 

Članak 1. 
 Sredstva Proračuna Općine Gračišće za 
2006. godinu osiguravaju se proračunskim 
korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici) koji 
su u posebnom dijelu Proračuna određeni za 
nositelje sredstava na pojedinim pozicijama. 
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 Korisnici smiju proračunska sredstva 
koristiti samo za namjene koje su određene 
Proračunom i to do visine utvrđene u 
njegovom Posebnom dijelu. 
 

Članak 2. 
 Prihodi Proračuna Općine Gračišće za 
2006. godinu iznose 7.741.500,00 kuna i 
raspodjeljuju se na korisnike proračunskih 
sredstava kako je predloženo u posebnom 
dijelu Proračuna Općine Gračišće za 2006. 
godinu.  
 

Članak 3. 
 Proračun se izvršava  na temelju Plana 
Proračuna u skladu sa njegovim likvidnim 
mogućnostima. 
 Iznimno, zbog neusklađenosti priliva 
sredstava u Proračun, Jedinstveni upravni odjel 
može izmijeniti dinamiku doznaka sredstava 
pojedinim korisnicima ili može trenutni višak 
sredstava oročiti u matičnoj banci po tržišnim 
uvjetima. 
 

Članak 4. 
 Sredstva se korisnicima dostavljaju na 
raspolaganje isključivo na osnovu pismenog 
dokumenta iz kojeg je vidljivo da je namjena 
odobrena u Proračunu, da je iznos stvorene 
obaveze u razini odobrene te da je obaveza 
likvidirana od nadležnih osoba. 
 Nadležna osoba iz stavka 1. ovoga  
članka je načelnik Općine Gračišće. 
 

Članak 5. 
 Sredstva raspoređena u razdjelu 1. 
pozicija 1., razdjelu 2. pozicija 20., (Plaće u 
novcu) isplaćivati će Jedinstveni upravni odjel. 
  

Članak 6. 
 Sredstva raspoređena na poziciji 74. u 
razdjelu 2. (Nepredviđeni rashodi do visine 
proračunske pričuve), iznos do 10.000,00 kuna  
rasporedit će se temeljem zaključka Načelnika. 

 
Članak 7. 

 Sredstva raspoređena na poziciji 18. 
razdjela 1. (Sponzorstva i pokroviteljstva)  
iznos do 10.000,00 kuna rasporedit će se 
temeljem zaključka Načelnika. 
 
 
 
 

Članak 8. 
Sredstva raspoređena na poziciji 19. 

razdjela 1. (Ostali nespomenuti rashodi) iznos 
do 25.000,00 kuna rasporedit će se temeljem 
Zaključka Općinsko vijeće. 

 
Članak 9. 

 U toku proračunske godine može se 
vršiti preraspodjela sredstava uz odobrenje 
Načelnika Općine Gračišće do 5 % na stavci 
koja se umanjuje. 
 

Članak 10. 
 Korisnici proračunskih sredstava dužni 
su obavljanje poslova i stvaranje obveza iz 
svojega djelokruga organizirati u granicama 
sredstava koja su im ovim Proračunom 
odobrena rukovodeći se načinom štednje, 
namjenskog i racionalnog korištenja odobrenih 
sredstava, a angažiranje sredstava prilagoditi 
dinamici ostvarenih prihoda. 
 

Članak 11. 
 Prihodi i primici po skupinama, 
podskupinama i odjeljku te izdaci po 
skupinama računa i podskupinama utvrđuju se 
u računu prihoda i rashoda Proračuna Općine 
Gračišće za 2006. godinu. 

 
Članak 12. 

Ova Odluka o izvršavanju  Proračuna 
Općine Gračišće  za 2006. godinu objavit će se 
u  Službenim  novinama  Grada  Pazina  i  
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, a  
primjenjivat  će se od  01. siječnja 2006. 
godine. 

 
KLASA: 400-08/06-01/03 
URBROJ:2163/02-02-02-06-1 
Gračišće, 08. veljača 2006.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Ivan Mijandrušić, v.r. 
 

 
 
 



 
Ponedjeljak, 20. ožujka 2006.              SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                 Strana 207 – Broj 8 
 
 
 

65 
 
Na osnovi članka 14. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 117/01 i 92/05) te 

članka 16. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ broj 26/01), Općinsko vijeće 
Općine Gračišće na sjednici održanoj 08. veljače 2006. godine, donosi 
 

 
PLAN NABAVE 

Općine Gračišće za 2006. godinu 
 
 

I. 
Ovim Planom nabave (dalje: Plan), u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ 

broj 117/01 i 92/05) i u skladu s Uredbom o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti 
(„Narodne novine“ broj 14/02) te u skladu s Proračunom Općine Gračišće za 2006. godinu, utvrđuje se 
nabava roba, radova i usluga koje se planiraju realizirati tijekom proračunske 2006. godine 
 

II. 
Tijekom 2006. godine, Nositelj nabave Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće (dalje: 

Nositelj) planira realizirati slijedeće nabave roba, radova i usluga: 
 

R.br. Predmet nabave Pozicija u 
Proračunu 

Procijenjena 
vrijednost sa 

PDV-om 

Procijenjena 
vrijednost 
bez PDV-a 

1. Geodetska-katastarska vještačenja 55 35.000 28.689
2. Usluge vještaka 56 25.000 20.492
3. Uredski namještaj 76 30.000 24.590
4. Osobni automobil 78 150.000 122.951
5. Izrada idejnog rješenja (vizualnog koncept) 94 30.000 24.590
6. Turistički vodič Gračašćine 95 100.000 81.967
7. Izrada WEB stranica 96 30.000 24.590
8. Grafičke i tiskarske usluge 97 60.000 49.180
9. Promidžbeni materijali Izložba vina 101 45.000 36.885

10. Košnja uz nerazvrstane ceste 131 30.000 24.590
11. Održavanje nerazvrstanih cesta 132 35.000 28.689
12. Održavanje javne rasvjete 134 25.000 20.492
13. Modernizacija nerazvrstanih cesta 137 700.000 573.771
14. Parkiralište 138 25.000 20.492
15. Vodovodni ogranci 140 45.000 36.885
16. Autobusne stanice 141 75.000 61.475
17. Potporni zid uz igralište  142 25.000 20.492
18. Dom u Batlugu - 143 50.000 40.984
19. Ostali objekti 144 115.000 94.262
20. Kanalizacija i pročišćavanje otpadnih voda 146 1.500.000 1.229.508
21. Investicijsko održavanje građevina 147 35.000 28.689
22. Izgradnja javne rasvjete 148 50.000 40.984
23. Izmjene i dopune PPUO Gračišće 149 120.000 98.361
24. DPU gospodarske zone Gračišće 150 100.000 81.967
25. Koncept valorizacije stare jezgre 151 80.000 65.574
26. Glavni projekt odvodnje i pročišćavanja 152 150.000 122.951
27. Projekt dogradnje osnovne škole 153 50.000 40.984

 U K U P N O :  3.715.000 3.045.084
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III. 
Nabava čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a do 20.000,00 kuna, Nositelj postupka 

nabave provodit će izravnim ugovaranjem. 
Postupak nabave roba, radova i usluga čija je pojedinačna procijenjena vrijednost bez PDV-a 

u iznosu od 20.000,00 do 200.000,00 kuna provodit će se u skladu s Uredbom o postupku nabave roba, 
radova i usluga male vrijednosti. 

Postupak nabave roba, radova i usluga čija je pojedinačna procijenjena vrijednost bez PDV-a 
u iznosu od 200.000,00 kuna provodit će se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. 

Prije provođenja postupka svake nabave čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a veća od 
20.000,00 kuna, Nositelj postupka obvezan je predložiti imenovanje Stručnog povjerenstva od 
najmanje tri (3) člana. 
 

IV. 
Nositelj postupka nabave roba, radova i usluga iz točke II. Ovog Plana dužan je u skladu i 

usporedno s ostvarenim proračunom Općine Gračišće za 2006. godinu te u skladu s osiguravanjem i 
pritjecanjem namjenskih sredstva iz drugih izvora za pojedine nabave (programe), voditi brigu o 
ostvarivanju ovog Plana, o planiranju dinamike za svaku pojedinu nabavu te o pravovremenom 
provođenju postupka za svaku od planiranih nabava te o pravovremenom provođenju postupka za 
svaku od planiranih nabava, u skladu sa Zakonom i Uredbom iz točke I. ovog Plana. 

O eventualnim problemima i razlozima koji mogu bitno utjecati na neizvršavanje neke od 
nabave iz ovog Plana, nositelj je obvezan izvijestiti Općinsko vijeće i predložiti izmjene i dopune ovog 
Plana. 
 

V. 
Administrativne poslove za provođenje postupka nabave iz ovog Plana te vođenje evidencije o 

postupcima nabave i o sklopljenim ugovorima voditi će Nositelj, u skladu s odredbama Uredbe o 
objavama i evidenciji javne nabave ( „Narodne novine“ broj 14/02). 
 

VI. 
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, objavljuje se u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2006. godine.  

 
 

KLASA: 400-02/06-01/01 
URVROJ: 2163/02-02-02-06-1 
Gračišće, 08. veljače 2006.  
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
 

Predsjednik 
          Općinskog vijeća 
     Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na osnovi članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ 
broj 10/97), te na osnovi članka 16. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ broj 
26/01), Općinsko vijeće Općine Gračišće na svojoj sjednici održanoj 08. veljače 2006. godine donijelo 
je 
 

P R O G R A M 
javnih potreba u području predškolskog odgoja  

za Općinu Gračišće u 2006. godini 
 

Članak 1.  
 Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u području 
predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Gračišće, te obim, način i dinamika financiranja tih 
potreba u 2006. godini iz Proračuna Općine Gračišće.  
 Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka zadovoljavat će se ostvarivanjem: 1) primarnih 9,5-
satnih i drugih programa za jednu (1) dječju skupinu uzrasta od navršene treće godine života do 
polaska u osnovnu školu u skladu sa člankom 15. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, 2) 
minimalnog programa Predškole za jednu skupinu djece koja prije polaska u osnovnu školu nisu bila 
obuhvaćena primarnim programima u Dječjem vrtiću, 3) ulaganjem u osnovna sredstva Vrtića 
(investicijsko održavanje i nabavka opreme),  4) ostvarivanjem programa Dana dječje radosti u Općini 
Gračišće, te 5) ostali programi dječjeg vrtića 
 

Članak 2. 
 U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu  Općine Gračišće za 2006. godinu osigurat 
će se sredstva za: 
  

 a) Dječji vrtić - redoviti programi             kuna 
   

1. Plaće djelatnika  330.000,00 
2. Program Predškole 5.000,00 
3. Investicijsko održavanje 5.000,00 
4. Nabavljanje opreme 10.000,00 
    Ukupno: Redoviti programi 350.000,00 
   
 b) Ostali programi za djecu  

5. Program Dana dječje radosti 8.000,00 
6. Ostale donacije za predškolski odgoj 5.000,00 

    Ukupno: Ostali programi 13.00,00 
   
    S V E U K U P N O (a + b) 363.000,00 

 
Članak 3. 

 Sredstva iz članka 2., točke 1. ovoga Programa doznačivat će se iz Proračuna Općine Gračišće 
na žiro-račun Grada Pazin u pravilu mjesečno, po 1/12, razmjerno ostvarenju primarnih programa 
Vrtića, sredstva iz članka 2. točke 2. doznačivati će se na osnovi Program predškole – prvi dio kao 
predujam nakon početka ostvarivanja programa , a drugi dio – nakon ostvarenja programa i nakon 
dostavljene konačne dokumentacije i izvještaja. 

Sredstva iz članka 2, točki  3. i  4. doznačivat će Dječjem vrtiću – Pazin, na osnovi dostavljene 
uredne dokumentacije i Zahtjeva . 
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Sredstva iz članka 2., točke 5. i 6. doznačivati će se temeljem posebnog Zaključka Općinskog 
vijeća Općine Gračišće. 

 
Članak 4.  

 Sredstva za prehranu djece tijekom boravka u Dječjem vrtiću te sredstva za materijalne 
troškove Vrtića i za tekuće održavanje osiguravat će se mjesečno uplatama roditelja korisnika usluga 
Vrtića u skladu s posebnim aktom.  
 

Članak 5.  
 Osim programa iz članaka 1. i 2. ovoga Programa, Područni vrtić u Gračišću može, u suradnji 
s roditeljima organizirati i druge (kraće dnevne, višednevne) programe za djecu, za čije ostvarivanje 
sredstva osiguravaju korisnici tih programa. 
 

Članak 6.  
 Odnose u sufinanciranju djelatnosti Dječjeg vrtića, uključujući Područni vrtić u Gračišću, te 
uključujući potrebe iz članka 2., točke 1. ovoga Programa, između Dječjeg vrtića, Grada Pazina i 
Općina Gračišće, uređuje Grad Pazin, kao osnivač Vrtića, posebnim Sporazumom.  
 Odnose u sufinanciranju dijela programa za djecu koja su upisana u Područni vrtić u Gračišću 
iz drugih Općina uredit će ugovorno Općina Gračišće s tim Općinama u skladu sa Sporazumom iz 
prethodnoga stavka ovoga članka.  

Odnose u sufinanciranju dijela programa za djecu iz područja Općine Gračišće koja su upisana 
u vrtiće drugih Općina uredit će ugovorno Općina Gračišće s tim Općinama.   

 
Članak 7.  

 Dječji vrtić Pazin obvezan je o ostvarenju programa, o stanju u  djelatnosti, te o realizaciji i 
utrošku sredstava iz Proračuna Općine Gračišće pismeno izvijestiti Općinsko vijeće Općine Gračišće i 
Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće  nakon realizacije tih programa. 
 

Članak 8. 
Jedinstveni upravni odjel prati ostvarenje ovoga Programa u cjelini i izvještava o tome 

Općinsko vijeće Općine Gračišće. 
 

Članak 9. 
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.  
 
 
KLASA: 400-08/06-01/04 
URBROJ:2163/02-02-02-06-1 
Gračišće, 08. veljača 2006.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
 

     Predsjednik 
              Općinskog vijeća 
          Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na osnovi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01., 60/01. i 129/05.), članaka 12. i 13. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne 
novine“ broj 69/03. -pročišćeni tekst i 76/05.), te članka 16. Statuta Općine Gračišće („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Gračišće na sjednici održanoj 08. veljače 
2006. godine, donijelo je 
 
 

P R O G R A M  
javnih potreba u području školstva i obrazovanja za Općinu Gračišće u 2006. godini 

 
 

Članak 1. 
 Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u području školstva i obrazovanja djece i mladeži, 
pored onih što se financiraju iz državnog proračuna ili iz drugih izvora, te obim, način i dinamika 
financiranja tih potreba na području Općine Gračišće u 2006. godini.  
 

Članak 2. 
 U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Općine Gračišće za 2006. godinu 
osiguravaju se sredstva za: 

  kuna 
1. Stipendije učenika i studenata 75.000,00 

1.1. Stipendije učenicima 30.000,00 
1.2. Stipendije studentima 45.000,00 

2. Potpore Osnovnoj školi   13.500,00 
2.1. Program obuke neplivača 1.500,00 
2.2. Kazališna predstava 5.000,00 
2.3. Ostale donacije za školstvo 7.000,00 

3. Odmaralište Špadići - investicijsko održavanje i opremanje 5.000,00 
4. Udruge i programi učenika, studenata  i mladih 8.000,00 

4.1. Klub studenata Istre Mate Balota Zagreb 500,00 
4.2. Klub studenata Istre u Rijeci 500,00 
4.3. Klub studenata Istre u Trstu 500,00 
4.4. Nagrade učenicima odlikašima i ostali programi 1.500,00 
4.5. Ostale donacije ostalim udrugama 5.000,00 

                        SVEUKUPNO (OD 1. DO 4.) 101.500,00 
  

Članak 3.  
 Sredstva iz članka 2. točka 1. ovoga Programa isplaćivat će se mjesečno, u skladu s 
Pravilnikom o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima Općine Gračišće, po 200,00 kuna 
stipendistima-učenicima i po 300,00 kuna stipendistima-studentima sukladno potpisanom Ugovoru o 
stipendiranju, te učenici Marcan Silviji 300,00 kuna sukladno Zaključku Općinskog vijeća Općine 
Gračišće. 
 Sredstva iz članka 2. točke 2.1. i 2.2. ovoga Programa isplaćivati će se temeljem zahtjeva 
osnovne škole te Izvješća o realizaciji programa dok će se sredstva iz točke 2.3. isplaćivati prema 
zahtjevima a temeljem zaključka Općinskog vijeća u skladu sa mogućnostima proračuna Općine 
Gračišće.  
 Sredstva iz članka 2. točka 3. ovoga Programa namijenjena su za tekuće i investicijsko 
održavanje i opremanje Odmarališta Špadići u Poreču a isplaćivati će se temeljem Sporazuma o 
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sufinanciranju. 
 Udrugama i klubovima iz članka 2. podtočke 4.1. do 4.3. ovoga Programa doznačivat će se 
navedena sredstva u pravilu polugodišnje, po 1/2 iznosa, u skladu s ostvarenjem njihovih programa i u 
skladu s ostvarivanjem Proračuna Općine Gračišće u 2006. godini, dok će se sredstava navedena u 
podtočki 4.4. isplaćivati prema zahtjevima a temeljem zaključka Općinskog vijeća u skladu sa 
mogućnostima proračuna Općine Gračišće.  
             O ostvarivanju programa iz članka 2. ovoga Programa, o dinamici i načinu financijskog 
praćenja tih programa, te o namjenskom trošenju sredstava, brine Jedinstveni upravni odjel Općine 
Gračišće. 

Članak 4. 
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.  
 
KLASA: 400-08/06-01/04 
URBROJ:2163/02-02-02-06-2 
Gračišće, 08. veljača 2006. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
 

Predsjednik  
Općinskog vijeća 

                 Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na osnovi članaka 1. i 9/a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 
broj 47/90. i 27/93.), članka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave („Narodne novine“ broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00.,  59/01., 107/01., 117/01., 
150/02. i 147/03.), članaka 12. i 13. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 69/03. - 
pročišćeni tekst i 76/05.), i na osnovi članka 16. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 26/01.), Općinsko vijeće Općine Gračišće na svojoj sjednici održanoj 08. veljače 2006. 
godine donijelo je ovaj 
 
 

P R O G R A M  
javnih potreba u kulturi za Općinu Gračišće u 2006. godini 

 
 

Članak 1. 
 Ovim Programom utvrđuju se oblici i način poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti i 
programa u području kulture, oblici, opseg, kvaliteta i način ostvarivanja i zadovoljavanja javnih 
potreba u kulturi za Općinu Gračišće, te obim, način i dinamika sufinanciranja tih potreba u 2006. 
godini iz Proračuna Općine Gračišće.  
 Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka poticat će se, promicati i zadovoljavati: 1) 
ostvarivanjem djelatnosti i pojedinačnih programa ustanova kulture, udruga i organizacija u kulturi, te 
poticanjem i pomaganjem amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva, 2) podržavanjem pojedinih 
akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života, 
3) ulaganjem određenih sredstava u obnovu, zaštitu i privođenje namjeni ili u investicijsko održavanje 
i adaptacije objekata kulture i prirodnih i kulturnih dobara, odnosno u pripremu tehničke i druge 
dokumentacije za obnovu i zaštitu tih dobara, 4) na druge načine i kroz druge programe i sadržaje u 
skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Programom.  
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Članak 2. 
 U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Općine Gračišće za 2006. godinu osigurat će 
se dio sredstava za ostvarivanje djelatnosti i programa pojedinih ustanova, udruga i organizacija, za 
pojedine akcije i manifestacije u kulturi, te za obnovu i zaštitu kulturnih i prirodnih dobara i za druge 
kulturne potrebe, i to za: 
     

1. Pučko otvoreno učilište kuna
1.1. Gradska knjižnica 4.000,00
1.2. Osnovna glazbena škola 5.000,00

              S V E U K U P N O ( 1 ) : 9.000,00
2. Program obnove i zaštite spomenika kulture  
2.1. Investicijsko održavanje zgrade ŠPITAL-a 350.000,00
2.2. Izrada novih programa i projektne dokumentacije 20.000,00

              S V E U K U P N O ( 2 ) : 370.000,00
3. Ostali programi i projekti u području kulture 
3.1. Udruge iz područja kulture 

3.1.1. Mješoviti pjevački zbor Roženice 1.000,00
3.1.2. Folklorno društvo Pazin 2.000,00
3.1.3. Limena glazba Pazin 1.000,00
3.1.4. Državni arhiv u Pazinu 5.000,00
3.1.5. Donacije ostalim Udrugama iz područja kulture 10.000,00

             U K U P N O : 19.000,00
3.2. Održavanja spomenika i označavanje 

3.2.1. Priprema i postavljanje tabli na spomenike 10.000,00
3.2.2. Tekuće održavanje spomenika zaslužnim građanima 5.000,00

              U K U P N O : 15.000,00
3.3. Ostale potrebe u kulturi 10.000,00

              U K U P N O : 10.000,00
              S V E U K U P N O ( 3 ) : 44.000,00
              SVEUKUPNO (1-3): 423.000,00
              
 

Članak 3.  
 Sredstva iz članka 2., točka 1.1. i 1.2. doznačavat će se kvartalno u Proračun Grada Pazina. 
   

Sredstvima iz članka 2. točke 2.. raspolaže Općinsko vijeće Općine Gračišće za navedene 
namjene, a doznačivati će se izvoditeljima radova, izvršiocima dotičnih poslova i programa odnosno 
korisnicima na osnovi posebnih zahtjeva, ugovora ili na osnovi zaključka Općinskog vijeća. 

Sredstvima iz članka 2. točke 3.. raspolaže Općinsko vijeće Općine Gračišće za navedene 
namjene, a doznačivati će se : 

- korisnicima iz podtočke 3.1.1. do 3.1.4. kvartalno, 
- izvoditeljima radova, izvršiocima dotičnih poslova i programa odnosno korisnicima na 

osnovi posebnih zahtjeva, ugovora ili na osnovi zaključka Općinskog vijeća. 
  

Članak 4. 
 Korisnici sredstava iz ovoga Programa obvezni su o ostvarenju svojih programa i o stanju u 
tim djelatnostima, te o realizaciji sredstava iz Proračuna Općine Gračišće pismeno izvijestiti 
Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće.  

O ostvarivanju programa iz članka 2. ovoga Programa, o dinamici i načinu financijskog 
praćenja tih programa, te o namjenskom trošenju sredstava, brine Jedinstveni upravni odjel Općine 
Gračišće. 
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Članak 5. 
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.  
 
KLASA: 400-08/06-01/04 
URBROJ:2163/02-02-02-06-3 
Gračišće, 08. veljača 2006. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

 
   Predsjednik 
Općinskog vijeća 

        Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na osnovi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 33/01., 60/01. i 129/05.), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 
73/97., 27/01., 59/01., 82/01. i 103/03.), te na osnovi članka 16. Statuta Općine Gračišće („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Gračišće na svojoj sjednici održanoj 08. 
veljače 2006. godine, donijelo je 

 
 

P R O G R A M 
socijalno-zdravstvenih potreba Općine Gračišće za 2006. godinu 

 
 

Članak 1.  
 Ovim Programom utvrđuju se sadržaj, oblici, opseg i način zadovoljavanja socijalno-
zdravstvenih potreba u Općini Gračišće u 2006. godini, te obim i način sufinanciranja tih potreba iz 
Proračuna Općine Gračišće u 2006. godini.  

Članak 2. 
 Osim socijalno-zdravstvenih potreba koje se na području Općine Gračišće zadovoljavaju i 
financiraju iz državnog proračuna ili putem karitativnih udruga, ustanova i iz drugih izvora, iz 
Proračuna Općine Gračišće sufinancirat će se tijekom 2006. godine ove socijalno-zdravstvene potrebe.  
 

I. Ustanove u području zdravstvene i socijalne skrbi  
       

1. Istarski domovi zdravlja - Ispostava Pazin (HMP)  10.000,00
2. Dom za djecu i odrasle s CP-om Pula  5.000,00
3. Donacije ostalim ustanovama iz područja zdravstva i socijalne  skrbi 10.000,00
     Ukupno: Ustanove      25.000,00
  

II. Socijalne pomoći stanovništvu  
1. Pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima u novcu 20.000,00
2. Ostale socijalne pomoći u novcu 20.000,00
3. Pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima u naravi 20.000,00
4. Ostale socijalne pomoći u naravi 20.000,00
     Ukupno: Socijalne pomoći  80.000,00
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III. Potpore udrugama zdravstvene  i  socijalne skrbi  
1. Gradsko društvo Crvenog križa - redovna djelatnost 10.000,00
2. Gradska udruga umirovljenika    2.000,00
3. Udruga antifašističkih boraca    1.000,00
4. Ostale udruge  10.000,00
     Ukupno: Udruge  zdravstvene i socijalne skrbi    23.000,00
  

IV. Ostali socijalno zdravstveni programi  
1. Program javno zdravstvenih mjera  10.000,00
2. Programi prevencije ovisnosti 1.000,00
3. Savjetovalište za brak i obitelj    1.000,00
4. Donacije za ostale socijalno zdravstvene programe 10.000,00
     Ukupno: Ostali socijalno zdravstveni  programi      22.000,00
     SVEUKUPNO (I.- IV.)   150.000,00

 
Članak 3.  

 Sredstva iz članka 2. točka I. pod 1., 2.,ovoga Programa namijenjena su kao potpora i udio 
Općine Gračišće za sufinanciranje navedenih ustanova odnosno programa tih ustanova, a dostavljat će 
se tim ustanovama tromjesečno u skladu s ostvarivanjem Proračuna Općine Gračišće.  
 Sredstva iz članka 2. točka I. pod 3.,ovoga Programa namijenjena su kao potpora i udio 
Općine Gračišće za sufinanciranje ostalih ustanova odnosno programa, a dostavljat će se na osnovi 
posebnih zahtjeva, ugovora ili na osnovi zaključka Općinskog vijeća a sve u skladu s ostvarivanjem 
Proračuna Općine Gračišće. 

Sredstvima iz članka 2. točka II. pod 1. i 3. raspolaže Jedinstveni upravni odjel Općine 
Gračišće, namjenski za odobravanje pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima, u skladu s 
Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Gračišće  i drugim propisima. 

Sredstva iz članka 2. točka II. pod 2. i 4. ovoga Programa namijenjena su kao potpora i 
stanovništvu na području Općine Gračišće, a dostavljat će se na osnovi posebnih zahtjeva, ugovora ili 
na osnovi zaključka Općinskog vijeća .  
 Sredstvima iz članka 2. točka III. od 1. do 3. ovoga Programa isplaćivat će se dotičnim 
udrugama i korisnicima u pravilu tromjesečno, po po 1/4, u skladu s ostvarivanjem njihovih programa 
i u skladu s ostvarivanjem Proračuna Općine Gračišće.  

Sredstva iz članka 2. točka III. pod 4.,ovoga Programa isplaćivati će se ostalim udrugama, na 
osnovi posebnih zahtjeva, ugovora ili na osnovi zaključka Općinskog vijeća a sve u skladu s 
ostvarivanjem Proračuna Općine Gračišće. 
 O utrošku sredstava iz članka 2. točka IV. pod 1. ovoga Programa odlučit će Općinsko vijeće 
nakon što od ovlaštenih ustanova ili pravnih osoba prikupi ponude za ostvarenje programa propisanih 
javno-zdravstvenih mjera na području Općine Gračišće - o čemu će se zaključiti Ugovor.  
 Sredstva iz članka 2. točke IV. pod 2.i 3. usmjeravat će Jedinstveni upravni odjel Općine 
Gračišće namjenski za ostvarivanje navedenih programa na području Općine Gračišće.  

Sredstva iz članka 2. točke IV. pod 4. usmjeravat će se na osnovi posebnih zahtjeva, ugovora 
ili na osnovi zaključka Općinskog vijeća a sve u skladu s ostvarivanjem Proračuna Općine Gračišće. 

 
Članak 4. 

 Korisnici proračunskih sredstava iz ovog Programa obvezni su o ostvarenju svojih programa  i 
o  namjenskom  utrošku  sredstva iz Proračuna Općine Gračišće pismeno izvijestiti Jedinstveni upravni 
odjel Općine Gračišće. 
  O ostvarivanju programa iz članka 2. ovoga Programa, o dinamici i načinu financijskog 
praćenja tih programa, te o namjenskom trošenju sredstava, brine Jedinstveni upravni odjel Općine 
Gračišće. 
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Članak 5. 
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.  
 
KLASA: 400-08/06-01/04 
URBROJ:2163/02-02-02-06-4 
Gračišće, 08. veljača 2006. 
  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
  

          Predsjednik  
       Općinskog vijeća 
   Ivan Mijandrušić, v.r. 

 
 
 70 
 

Na osnovi članaka 37. i 39. Zakona o športu („Narodne novine“ broj 111/97., 13/98. i 24/01.) i 
članka 16. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ broj 26/01.), Općinsko vijeće 
Općine Gračišće na svojoj sjednici održanoj 08. veljače 2006. godine, donijelo je  
 

 
P R O G R A M  

javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Gračišće za 2006. godinu 
 
 

Članak 1. 
 Ovim Programom utvrđuju se sportske djelatnosti, programi, aktivnosti i potrebe Općine 
Gračišće za čije se sufinanciranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Gračišće za 2006. godinu. 
 Potrebe, djelatnosti, programi i aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju se: 1) 
poticanjem i promicanjem sporta, 2) provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece 
i mladeži, 3) djelovanjem sportskih udruga i klubova, 4) treningom i organiziranjem sportskih 
natjecanja, 5) sportsko-rekreacijskim i drugim sportskim aktivnostima građana te 6) osiguravanjem 
prostornih uvjeta za ostvarivanje sportskih programa od značenja za Općinu Gračišće.  
 Potrebe, djelatnosti, programi i aktivnosti u sportu ostvaruju se i stručnim radom, odgojem, 
obrazovanjem i informacijskom djelatnošću, kad su u vezi s javnim potrebama iz točaka od 1. do 6. 
prethodnog stavka ovoga članka.  
 

Članak 2. 
 U smislu članka 1. ovoga Programa, iz Proračuna Općine Gračišće u 2006. godini 
(su)financirat će se sljedeće sportske udruge i klubovi, odnosno programi, potrebe i aktivnosti u sportu 
sa sljedećim iznosima: 
  

1. Zajedničke potrebe u sportu   kuna 
1.1. Turniri, susreti i sportske manifestacije   2.000,00 
1.2. Kotizacije za sudjelovanje na turnirima   5.000,00 
1.3. Ostali programi  10.000,00 
1.4. Nabava opreme i rekvizita   20.000,00 

 Ukupno: Zajedničke potrebe     37.000,00 
    

2. Sportske udruge i klubovi   
2.1. Nogometni klub „Pazinka“ Pazin   1.000,00 
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2.2. Karate klub Pazin  1.000,00 
2.3. Biciklistički klub MTB-ISTRA-PAZIN     1.000,00 
2.4. Boćarski klub Pazin – škola boćanja               1.000,00 
2.5. Donacije za ostale klubove        10.000,00 

 Ukupno: Udruge i klubovi  14.000,00 
    

3. Održavanje sportskih objekata   25.000,00 
    
 SVEUKUPNO     76.000,00 

 
Članak 3. 

 Sredstva iz članka 2. točke 1. ovoga Programa doznačivat će se na osnovi posebnih zahtjeva, 
ugovora ili na osnovi zaključka Općinskog vijeća a sve u skladu s ostvarivanjem Proračuna Općine 
Gračišće. 

Sredstva iz članka 2. točke 2. pod 2.1. do 2.4. ovoga Programa doznačivat će se dotičnim 
klubovima i korisnicima u pravilu polugodišnje,  po 1/2, u skladu s ostvarivanjem njihovih programa i 
u skladu s ostvarivanjem Proračuna Općine Gračišće. 

Sredstva iz članka 2. točke 2. pod 2.5. ovoga Programa doznačivat će se na osnovi posebnih 
zahtjeva, ugovora ili na osnovi zaključka Općinskog vijeća a sve u skladu s ostvarivanjem Proračuna 
Općine Gračišće. 
 Sredstva iz članka 2. točka 3. ovoga Programa raspolagat će Općinsko vijeće namjenski za 
održavanje sportskih objekata i terena posebnim Zaključcima.  
 

Članak 4. 
 Korisnici proračunskih sredstava iz ovog Programa obvezni su o ostvarenju svojih programa  i 
o  namjenskom  utrošku  sredstva iz Proračuna Općine Gračišće pismeno izvijestiti Jedinstveni upravni 
odjel Općine Gračišće. 
  O ostvarivanju programa iz članka 2. ovoga Programa, o dinamici i načinu financijskog 
praćenja tih programa, te o namjenskom trošenju sredstava, brine Jedinstveni upravni odjel Općine 
Gračišće. 

Članak 5. 
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.  
 
 
KLASA: 400-08/06-01/04 
URBROJ:2163/02-02-02-06-5 
Gračišće, 08. veljača 2006. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
 

     Predsjednik 
Općinskog vijeća 

           Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na osnovi članka 16. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ broj 26/01.), 
Općinsko vijeće Općine Gračišće na svojoj sjednici održanoj 08. veljače 2006. godine, donijelo je  
 
 

P R O G R A M  
javnih potreba u turizmu Općine Gračišće za 2006. godinu 

 
 

Članak 1. 
 Ovim Programom utvrđuju se turističke djelatnosti, programi, aktivnosti i potrebe Općine 
Gračišće za čije se sufinanciranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Gračišće za 2006. godinu. 
 Potrebe, djelatnosti, programi i aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju se: 1) turistički 
razvoj Općine Gračišće i 2) Turističke manifestacije. 
 Potrebe, djelatnosti, programi i aktivnosti u turizmu ostvaruju se i stručnim radom, 
obrazovanjem i informacijskom djelatnošću, kad su u vezi s javnim potrebama iz točaka 1. i 2. 
prethodnog stavka ovoga članka.  
 

Članak 2. 
 U smislu članka 1. ovoga Programa, iz Proračuna Općine Gračišće u 2006. godini 
(su)financirat će se sljedeće, potrebe i aktivnosti u turizmu sa sljedećim iznosima: 
 
  

1. Turistički razvoj    kuna 
1.1. Osnivanje TZ   20.000,00 
1.2. Pješačke i biciklističke staze   35.000,00 
1.3. Ostale aktivnosti  233.000,00 

 a) Turistički vodič Gračašćine  100.000,00 
 b) Izrada vizualnog identiteta Gračišća  30.000,00 
 c) Izrada WEB stranica  30.000,00 
 d) Grafičke i tiskarske usluge  60.000,00 
 d) Radionice, i ostalo  13.000,00 
 Ukupno: Turistički razvoj   288.000,00 
    

2. Turističke Manifestacije   
2.1. Izložba vina   152.000,00 
2.2. Zasopimo na organić  41.000,00 
2.3. Vidova     66.500,00 
2.4. Ostale manifestacije               60.000,00 

 a) U zvucima mjesta  5.000,00 
 b) Škola usne harmonike  20.000,00 
 c) Festival maneštra  10.000,00 
 d) Dani gljiva  10.000,00 
 e) ostale manifestacije  15.000,00 
 Ukupno: Turističke manifestacije  319.500,00 
    
 SVEUKUPNO     607.500,00 
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Članak 3. 

 Sredstva iz članka 2. točke 1. ovoga Programa trošiti će se na osnovi posebnih zahtjeva, 
ugovora ili na osnovi zaključka Općinskog vijeća a sve u skladu s ostvarivanjem Proračuna Općine 
Gračišće. 

O ostvarivanju programa iz članka 2. točke ovoga Programa, o dinamici i načinu financijskog 
praćenja tih manifestacija, te o namjenskom trošenju sredstava, brine Jedinstveni upravni odjel Općine 
Gračišće, o čijoj je realizaciji dužan podnijeti Izvješće Općinskom vijeću u roku od 30 dana po 
završetku manifestacije.  
 

Članak 4. 
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.  
 
 
KLASA: 400-08/06-01/04 
URBROJ:2163/02-02-02-06-6 
Gračišće, 08. veljača 2006. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
 

 Predsjednik 
          Općinskog vijeća 
        Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 

26/03. – pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04-Uredba) i članka 16. Statuta Općine Gračišće («Službene 
novine Grada Pazina» broj 26/01.) Općinsko vijeće Općine Gračišće, na sjednici održanoj 08. veljače 
2006. godine, donijelo je  
 

P R O G R A M  
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu  

u Općini Gračišće 
 

Članak 1.  
Ovim se Programom planira izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. 

godinu u Općini Gračišće.  
Program sadržava opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za 

nabavku opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora 
financiranja djelatnosti. 

Članak 2.  
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu realizirat će se u 

iznosu od 3.190.000,00 kuna.  
Izvori sredstava i namjena sredstava iz stavka 1. ovog članka detaljno su iskazani u stavku 3. 

ovoga članka.  
Izvori i namjena sredstava prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2006. godinu, su:  
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Izvori sredstava  
 
 

   Izvori sredstava Program 
1. Komunalni doprinos  (k.d.)  100.000 
2. Sredstva Proračuna Općine, Županije, Države (pror.)  3.090.000 
   UKUPNI PRIHODI  3.190.000 

Namjena sredstava  
 
 
            Program / Projekt / Opis programa - projekta Iznos Izvor 

financiranja
1. Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta    
1.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta   700.000      k.d. pror 

2. Investicijsko i tekuće održavanje   
2.1. Javno parkiralište u Gračišću  25.000      Pror k.d. 

2.2. Izgradnja deponija 15.000      pror 

2.3. Vodovodni ogranci 45.000      pror 

3. Investicijsko i tekuće održavanje ostalih objekata   

3.1. Autobusne stanice (Gračišće, Gražići, Katun Gračaški, Putinji, Salamunišće, 
ugibalište Jakačići i Lokvenšćak) 75.000      Pror k.d. 
3.2. Potporni zid uz igralište 25.000      Pror k.d. 

3.3. Društveni dom u Batlugu 50.000      pror 

3.4. Ostali objekti 115.000      pror 

4. Nabavka kapitalnih objekata - zemljište   
4.1. Zemljište gospodarske zone 75.000      pror 

5. Izgradnja kanalizacije  i pročistača   

5.1. Kanalizacija naselja Gračišća 1.500.000      pror 

5.2. Glavni projekt odvodnje i pročišćavanja 150.000      pror 

6. Investicijsko održavanje zgrade u vl. Općine Gračišće   
6.1. Katinina Kuća 35.000      pror 

7. Izgradnja javne rasvjete   
7.1. Proširenje javne rasvjete za Salaumišće 25.000      Pror k.d. 

7.2. Proširenje javne rasvjete za Bazgalje 25.000      Pror k.d. 

 8. Izrada prostorno planske dokumentacije   
8.1. Izmjene i dopune PPUO Gračišće 120.000      pror 

8.2. DPU gospodarske zone 100.000      pror 

8.3. Projekt dogradnje OŠ 50.000      pror 

8.4. Ostali projekti 35.000      pror 

9. Sportski treni   
9.1. Usluge investicijsko održavanja sportskih terena (Mandalenčići, Batlug, 
Milotski Brijeg i  Jakačići)  25.000 

 
     pror 

 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2006.                                                    3.190.000 
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Članak 3.  
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, a 
primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.  
 
  
KLASA: 363-01/06-01/03 
URBROJ: 2163/02-02-02-06-1 
Gračišće, 08. veljače 2006.  
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 
 
 

        Predsjednik 
                          Općinskog vijeća 

Ivan Mijandrušić, v.r. 
 
 


