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O P Ć I N A SV. P E T A R U Š U M I
51
Temeljem članka 8, 35. i 36. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” broj 33/01, 60/01 i 129/05),
Općinsko vijeće Općine Sv. Petar u Šumi, na
sjednici održanoj dana 08. veljače 2006.
godine donosi
STATUT
OPĆINE SVETI PETAR
U ŠUMI

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom, u skladu sa Zakonom,
podrobnije se uređuju:
- obilježja Općine Sv. Petar u Šumi,
- javna priznanja Općine Sv. Petar u
Šumi,
- posebne odredbe o oblicima suradnje
jedinica lokalne samouprave u zemlji i
inozemstvu,
- samoupravni djelokrug Općine Sv.
Petar u Šumi,
- unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način
rada tijela Općine Sv. Petar u Šumi,
- mjesna samouprava,
- neposredno sudjelovanje građana u
odlučivanju,
- imovina i financiranje Općine Sv.
Petar u Šumi,
- akti Općine Sv. Petar u Šumi,
- stupanje na snagu Statuta i odredbe o
nadzoru,
- druga pitanja od važnosti za
ostvarivanje prava i obveza u samoupravnom
djelokrugu Općine Sv. Petar u Šumi.
Članak 2.
Općina Sv. Petar u Šumi je jedinica
lokalne samouprave u kojoj građani,
neposredno ili putem izabranih tijela, na
osnovi Ustava Republike Hrvatske, Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
drugih posebnih zakona i ovog Statuta,

odlučuju o svojim potrebama i interesima od
općinskog značaja.
Općina Sveti Petar u Šumi je jedinica
lokalne samouprave u sastavu Istarske
Županije na području utvrđenom Zakonom o
područjima županija, gradova i općina u
Republici Hrvatskoj.
U sastavu Općine Sveti Petar u Šumi
je naselje Sveti Petar u Šumi.
Granica Općine Sveti Petar u Šumi
počinje na tromeđi k.o. Sv. Petar u Šumi, k.o.
Kringa i k.o. Krajcar Brijeg te ide po granici
k.o. Sv. Petar u Šumi sve do početne točke,
Granice Općine Sveti Petar u Šumi
mogu se mijenjati na način i po postupku
propisanim zakonom.
Članak 3.
Naziv Općine je: OPĆINA SVETI
PETAR U ŠUMI.
Općina Sveti Petar u Šumi je pravna
osoba.
Sjedište Općine Sveti Petar u Šumi je
na adresi, Sveti Petar u Šumi 6.
Članak 4.
Općina Sveti Petar u Šumi ima pečat.
Tijela Općine Sveti Petar u Šumi imaju
pečate, čiji je oblik propisan posebnim
propisom.
Opis pečata iz stavka 1. i 2. ovog
članka te način njihove uporabe i čuvanja
utvrdit će se posebnom odlukom koju donosi
Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom i drugim
propisima.

I. - 1. Obilježja Općine Sveti Petar u Šumi
Članak 5.
Općina Sveti Petar u Šumi ima svoja
obilježja.
Obilježja Općine Sveti Petar u Šumi su
grb, zastava i Dan Općine Sveti Petar u Šumi.
Grb Općine Sveti Petar u Šumi je
slijedećeg izgleda:
Grb Općine Sveti Petar u Šumi ima
oblik štita omjera 3 po širini i 4 po visini,
tamno plave je boje sa zlatnim obručom i 2
unakrsno položena zlatna ključa čije je sjecište
u dijagonalnoj sredini grba.
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Ključevi su ornamentalne izrade prema
oglednom primjerku grba.
Zastava Općine Sveti Petar u Šumi je
slijedećeg izgleda:
Zastava Općine Sveti Petar u Šumi
pravokutnog je oblika, omjera dužine (visine)
i širine 2:1, a izvedena od poliesterskog ili
pamučnog materijala narančasto žute boje.
U sjecištu dijagonale u sredini zastave,
nalazi se grb Općine Sveti Petar u Šumi.
Gornji rub grba oslanja se o središnju točku na
crti koja poprijeko siječe zastavu na ½
udaljenosti od gornjeg ruba zastave. Udaljenost
lijevog odnosno desnog ruba grba do lijevog
odnosno desnog ruba zastave – jednaka je.
Ispod donjeg dijela grba proteže se
polukružno tekst “OPĆINA SVETI PETAR U
ŠUMI” u žutoj boji.
Dan Općine Sveti Petar u Šumi je 29.
lipnja.
O načinu isticanja i uporabe grba i
zastave Općine Sveti Petar u Šumi, Općinsko
vijeće Općine Sveti Petar u Šumi donosi
poseban opći akt.
U povodu Dana Općine Sveti Petar u
Šumi u pravilu se održava svečana sjednica
Općinskog vijeća te se dodjeljuju općinska
priznanja.
Sadržaj i način predstavljanja Dana
Općine Sveti Petar u Šumi uredit će se
posebnom odlukom.

političkim djelovanjem značajno pridonio
napretku i ugledu Općine Sveti Petar u Šumi,
ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici
Hrvatskoj, mira u svijetu i napretku
čovječanstva.
Počasnim građaninom Općine Sveti
Petar u Šumi ne može se proglasiti osoba koja
ima prebivalište na području Općine Sveti
Petar u Šumi.
Javna priznanja Općine Sveti Petar u
Šumi dodjeljuju se na Dan Općine Sveti Petar
u Šumi.
Izgled i oblik, te način dodjeljivanja i
uručivanja javnih priznanja i počasti iz stavka
1. ovog članka, odredit će Općinsko vijeće
Općine Sveti Petar u Šumi posebnom
odlukom.

I. - 2. Javna priznanja Općine Sveti Petar u

Članak 8.
U cilju unapređivanja gospodarskog i
društvenog razvitka Općina Sveti Petar u
Šumi, u svom samoupravnom djelokrugu,
može uspostavljati i održavati međusobnu
suradnju s drugim jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave u Republici
Hrvatskoj i jedinicama lokalne i regionalne
samouprave drugih država.
Općina Sveti Petar u Šumi posebno
surađuje s pripadajućom Istarskom Županijom
te svim jedinicama lokalne samouprave u
njezinom sastavu.
Kada Općina Sveti Petar u Šumi ocjeni
da postoji interes za uspostavu suradnje i
mogućnost za njezino razvijanje, odluku o
uspostavi međusobne suradnje odnosno
sklapanju sporazuma o suradnji donosi
Općinsko vijeće, na način i po postupku
utvrđenom zakonom i ovim Statutom.

Šumi
Članak 6.
Javna priznanja i počasti Općine Sveti
Petar u Šumi su:
1.) 1. Grb Općine Sveti Petar u Šumi,
2. Plaketa Općine Sveti Petar u Šumi 3.
Nagrada Općine Sveti Petar u Šumi, 4. Povelja
Općine Sveti Petar u Šumi i 5. Zahvalnica
Općine Sveti Petar u Šumi.
2.) Priznanje Počasnog građanina
Općine Sveti Petar u Šumi.
Javna priznanja i Počasti Općine Sveti
Petar u Šumi dodjeljuju se fizičkim i pravnim
osobama koje u svom radu i djelovanju
značajno doprinose interesima Općine Sveti
Petar u Šumi.
Priznanje Počasnog građanina Općine
Sveti Petar u Šumi može se dodijeliti
građaninu Republike Hrvatske ili druge države,
koji je svojim radom, znanstvenim ili

II. POSEBNE ODREDBE
II. - 1. - Oblici suradnje lokalne samouprave
zemlji i inozemstvu
Članak 7.
Općina Sveti Petar u Šumi može biti
član udruga općina, gradova i županija, u
skladu sa zakonom.
Odluku o učlanjenju Općine Sveti
Petar u Šumi u udruge iz stavka 1. ovog članka
donosi Općinsko vijeće većinom glasova
članova Općinskog vijeća.
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Sporazum o suradnji s jedinicama
lokalne i regionalne samouprave drugih država
objavljuje u službenom glasilu Općine Sveti
Petar u Šumi.
III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI
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Članak 11.
Odlukom Općinskog vijeća, u skladu
sa zakonom, Statutom županije i ovim
Statutom, mogu se pojedini poslovi iz
samoupravnog djelokruga općine prenijeti na
Istarsku županiju, odnosno na tijela mjesne
samouprave.

Članak 9.
Općina Sveti Petar u Šumi samostalna
je u odlučivanju i donošenju akta u poslovima
iz svog samoupravnog djelokruga, u skladu s
Ustavom republike Hrvatske, zakonom i ovim
Statutom.
Nadzor nad zakonitošću općih akata
koje donosi Općinsko vijeće obavlja središnje
tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu i Vlada
Republike Hrvatske, na način i po postupku
utvrđenom zakonom.

Članak 12.
U Općini Sveti Petar u Šumi mogu se
obavljati određeni poslovi državne uprave, u
skladu sa zakonom kojim se uređuje državna
uprava i odlukom Općinskog vijeća.
Troškovi obavljanja poslova iz stavka
1. ovoga članka osiguravaju se u državnom
proračunu, sukladno zakonu.

Članak 10.
Općina u okviru svog samoupravnog
djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja
kojima se neposredno ostvaruju potrebe
građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom
dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito
poslove koji se odnose na:
1. uređenje naselja i stanovanje,
2. prostorno i urbanističko planiranje,
3. komunalne djelatnosti,
4. brigu o djeci,
5. socijalnu skrb,
6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
7. odgoj i osnovno obrazovanje,
8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
9. zaštitu potrošača,
10. zaštitu i unapređenje prirodnog
okoliša,
11. protupožarnu i civilnu zaštitu,
12. razrez poreza, prireza i pristojbi iz
svog djelokruga i njihovu naplatu,
13. upravljanje općinskom imovinom,
14. poslove i briga o drugim pitanjima
od interesa za Općinu Sveti Petar u Šumi, u
skladu sa zakonom.
Posebnim zakonima kojima se uređuju
pojedine djelatnosti navedene u stavku 1.
ovoga članka. odrediti će se poslovi čije
obavljanje je općina dužna organizirati te
poslovi koje općina može obavljati, ako je
osigurala uvjete za njihovo obavljanje.

IV - 1. Opće odredbe

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I
TIJELA OPĆINE SVETI PETAR
U ŠUMI

Članak 13.
Tijela Općine Sveti Petar u Šumi su
Općinsko vijeće, Općinski načelnik i Općinsko
poglavarstvo.

IV. - 1.1. Općinsko vijeće
Članak 14.
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo
građana i tijelo lokalne samouprave koje
donosi akte u okviru prava i obveza jedinice
lokalne samouprave i obavlja druge poslove u
skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 15.
Općinsko vijeće:
- donosi Statut Općine,
- donosi Poslovnik Općinskog vijeća,
- donosi Proračun i Godišnji obračun
proračuna Općine,
- donosi odluke o uvjetima i postupku
gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine,
- donosi odluke o prihodima i
naknadama Općine u skladu sa zakonom,
- raspisuje referendum,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug
Jedinstvenog upravnog odjela,
- osniva ustanove i druge pravne osobe
za obavljanje gospodarskih, društvenih,
kulturnih i drugih djelatnosti od interesa za
Općinu,
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- donosi odluke i druge opće akte
kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog
djelokruga Općine,
- obavlja i druge poslove koji su mu
stavljeni u djelokrug zakonom i ovim
Statutom.
Općinsko vijeće obavlja izbor,
imenovanja i razrješenja:
- predsjednika i potpredsjednike
Općinskog vijeća,
- općinskog načelnika i njegovih
zamjenika i ostalih članove Općinskog
poglavarstva,
- predsjednika i članova radnih tijela
Općinskog vijeća,
- drugih nositelja i predstavnika
Općine u tijelima i institucijama određenim
ovim Statutom i drugim propisima.
Članak 16.
Općinsko vijeće čini 11 vijećnika.
Vijećnici se biraju na vrijeme od četiri
godine koliko im traje mandat.
Općinsko vijeće ima predsjednika i
dva potpredsjednika koji se biraju iz redova
vijećnika.
Predsjednik
i
potpredsjednik
Općinskog vijeća biraju se javnim glasovanjem
na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika (4
vijećnika ).
Prijedlog iz prethodnog stavka mora
biti podnesen u pismenom obliku i potvrđen
imenima i prezimenima te potpisima vijećnika.
Članak 17.
Predsjednik
i
potpredsjednik
Općinskog vijeća biraju se javnim glasovanjem
pojedinačno.
Za predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća izabran je kandidat za kojeg
je glasovala većina od ukupnog broja
vijećnika.
Kada je predloženo više kandidata za
predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća, a niti jedan od kandidata ne dobije
većinu glasova od ukupnog broja vijećnika ili
više kandidata dobije isti najveći broj glasova,
glasovanje se ponavlja na način da se glasuje o
dva kandidata koji su dobili najveći broj
glasova u prvom krugu glasovanja.
Ako u ponovljenom glasovanju
kandidat ne dobije većinu glasova svih
vijećnika, ponavlja se kandidacijski postupak.

Utorak, 21. veljače 2006.

Članak 18.
Pobliže odredbe o sazivanju i načinu
konstituiranja Općinskog vijeća, o njegovom
radu pravima i obvezama članova, o tijeku
sjednice, o glasovanju, vođenju zapisnika, te
održavanju reda na sjednici utvrđuju se
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.
Članak 19.
Funkcija vijećnika je počasna.
Vijećnik nema obvezujući mandat i
nije opoziv.
Vijećnik ima pravo na naknadu
troškova u skladu s posebnom odlukom Vijeća.
Članak 20.
Općinsko vijeće radi na sjednici ako je
istoj nazočna većina svih vijećnika.
Općinsko vijeće, u pravilu, donosi
odluke većinom glasova nazočnih vijećnika
osim u slučajevima kad je propisana druga
većina.
Većinom glasova svih vijećnika
odlučuje se o:
- Statutu Općine Sveti Petar u Šumi i
Poslovniku o radu Općinskog vijeća, odnosno
statutarnoj odluci,
- proračunu ili odluci o privremenom
financiranju Općine Sveti Petar u Šumi i
godišnjem obračunu proračuna,
- izboru predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća,
iskazivanju
nepovjerenja
predsjedniku Općinskog vijeća, odnosno
njegovom zamjeniku,
- donošenju odluke o učlanjenju
Općine Sveti Petar u Šumi u udrugu općina,
gradova i županija, u skladu sa zakonom,
- donošenju odluke o suradnji sa
drugim jedinicama lokalne i područne
(regionalne)
samouprave
u
Republici
Hrvatskoj, odnosno s jedinicama lokalne i
regionalne samouprave drugih država,
- donošenju općeg akta o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja imovinom
općine, pravima i obvezama,
- drugim pitanjima, kada je to
sukladno odredbama zakona i Statuta.
Članak 21.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva
sjednice
Općinskog
vijeća,
predsjeda
sjednicama i predstavlja Općinsko vijeće.

Utorak, 21. veljače 2006.
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U slučaju spriječenosti predsjednika
Općinskog vijeća, sjednicu saziva i njome
predsjeda potpredsjednik Općinskog vijeća po
predsjednikovoj ovlasti.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva
sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri
mjeseca.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan
sazvati sjendicu Općinskog vijeća na
obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 vijećnika
odnosno 4 vijećnika u roku od 15 dana od dana
primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća
ne sazove sjednicu u propisanom roku,
sjednicu Općinskog vijeća sazvati će načelnik.

- izvršava ili osigurava izvršenje općih
akata Općinskog vijeća,
- usmjerava djelovanje i nadzire rad
Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine
odnosno poslova državne uprave koji se mogu
obavljati u Općini,
- upravlja i raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu Općine,
- upravlja i raspolaže prihodima i
rashodima Općine,
- donosi opće i pojedinačne akte te
zaključke iz svoje nadležnosti,
- obavlja druge poslove predviđene
zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 22.
Glasovanje na sjednicama Općinskog
vijeća u pravilu je javno.
Vijećnici se izjašnjavaju na jedan od
slijedećih načina: “za” prijedlog, “protiv”
prijedloga ili se „suzdržavaju“ od glasovanja.
Glasovanje na sjednici vijeća je tajno
kada je to utvrđeno ovim Statutom ili
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća te kada
isto odluči da se o pojedinom pitanju glasuje
tajno.

Članak 26.
Općinsko poglavarstvo ima 5 članova.
Općinski načelnik je po svom položaju
i predsjednik Općinskog poglavarstva a
njegovi zamjenici su, kao članovi Općinskog
poglavarstva, i zamjenici predsjednika
Općinskog poglavarstva.
Članove Općinskog poglavarstva bira
pojedinačno javnim glasovanjem Općinsko
vijeće većinom glasova svih članova
Općinskog vijeća, na prijedlog Načelnika.
Članovi Općinskog poglavarstva mogu
biti birani između članova Općinskog vijeća i
između ostalih građana Općine s biračkim
pravom.
Članovi Općinskog poglavarstva mogu
biti zaduženi za jedno ili više određenih
područja iz samoupravnog djelokruga Općine.

Članak 23.
Općinsko vijeće može osnovati stalna i
povremena radna tijela Općinskog vijeća u
svrhu pripreme prijedloga općih i pojedinačnih
akata iz njegovog djelokruga.
Sastav, broj članova, djelokrug i način
rada pojedinih radnih tijela iz stavka 1. ovog
članka utvrđuje Općinsko vijeće odlukom o
osnivanju radnih tijela.
IV. - 1.2. OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Članak 24.
Općinsko poglavarstvo obavlja izvršne
poslove lokalne samouprave i poslove državne
uprave koji su mu povjereni zakonom.
Članak 25.
Općinsko poglavarstvo:
- priprema prijedloge općih akata koje
donosi Općinsko vijeće,
predlaže
Općinskom
vijeću
donošenje općih akata i mjera,
- daje mišljenje o prijedlozima koje
podnose drugi ovlašteni predlagači,

Članak 27.
Pobliže
odredbe
o
sazivanju
Općinskog poglavarstva, radu i tijeku sjednice,
glasovanju i vođenju zapisnika, javnosti rada
kao i održavanju reda na sjednici, uređuju se
Poslovnikom o radu Općinskog poglavarstva.
Članak 28.
Općinsko poglavarstvo je za svoj rad
odgovorno Općinskom vijeću.
IV.-1.3. OPĆINSKI NAČELNIK –
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
POGLAVARSTVA
Članak 29.
Općinski načelnik - predsjednik
Općinskog poglavarstva (u daljnjem tekstu:
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Načelnik) zastupa Općinu i nositelj je izvršne
vlasti Općine.
Članak 30.
Načelnik ima dva zamjenika koji su
članovi Općinskog poglavarstva.
Načelnika
u
slučaju
njegove
spriječenosti ili odsutnosti, zamjenjuje jedan
od zamjenika kojega on odredi.
Zamjenici po posebnom pismenom
ovlaštenju Načelnika mogu obavljati pojedine
poslove iz njegovog djelokruga.
Članak 31.
Načelnika bira Općinsko vijeće iz reda
svojih članova većinom glasova svih članova
Općinskog vijeća, na način i po postupku kao i
predsjednika Općinskog vijeća.
Prijedlog za izbor Načelnika daje
najmanje jedna trećina članova Općinskog
vijeća u pismenom obliku, a potvrđuju ga
imenom,
prezimenom
i
potpisom.
Kada je predloženo više kandidata za
izbor Načelnika, a niti jedan ne dobije većinu
glasova svih članova Općinskog vijeća,
glasovanje se ponavlja za dva kandidata koji su
dobili najveći broj glasova.
U ponovljenom glasovanju kandidat je
izabran ako je dobio većinu glasova svih
članova Općinskog vijeća.
Ako u ponovljenom glasovanju
kandidat ne dobije većinu glasova svih članova
Općinskog vijeća, kandidacijski postupak se
ponavlja.
Članak 32.
Zamjenike Načelnika bira pojedinačno
Općinsko vijeće većinom glasova svih članova
Općinskog vijeća.
Prijedlog za izbor svojih zamjenika
daje Načelnik.
Članak 33.
Načelnik je, za obavljanje poslova
državne uprave prenijetih u djelokrug tijela
Općine, odgovoran ovlaštenim tijelima
središnje državne uprave.
Članak 34.
Načelnik u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine ima pravo
zadržati od izvršenja opći akt Općinskog vijeća
ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon
ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog
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vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene
nedostatke.
Ako Općinsko vijeće to ne učini,
Načelnik je dužan u roku od osam dana o tome
obavijestiti čelnika središnjeg tijela državne
uprave, ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću
rada Općinskog vijeća.
IV. - 1.4. UPRAVNA TIJELA OPĆINE
Članak 35.
Za
obavljanje
poslova
iz
samoupravnog
djelokruga
Općine,
za
obavljanje stručnih i administrativnih poslova
za Općinsko vijeće, Općinsko poglavarstvo te
za njihova radna tijela kao i poslove državne
uprave prenijetih na Općinu, ustrojava se
Jedinstveni upravni odjel.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je
u okviru svoje nadležnosti a odgovoran je
Općinskom poglavarstvu za zakonito, stručno,
efikasno i pravovremeno obavljanje poslova.
Članak 36.
Jedinstvenim
upravnim
odjelom
Općine Sveti Petar u Šumi upravlja pročelnik
kojega na temelju javnog natječaja imenuje
Općinsko poglavarstvo.
Unutarnji red i način rada Jedinstvenog
upravnog odjela utvrđuje pročelnik svojim
aktom, uz suglasnost Općinskog poglavarstva.
Članak 37.
Jedinstveni upravni odjel u okviru
svog djelokruga i ovlasti:
- neposredno izvršava zakone, odluke i
druge opće akte Općinskog vijeća i Općinskog
poglavarstva, te osigurava njihovo provođenje,
- prati stanje u područjima za koje je
osnovan i o tome izvješćuje Općinsko
poglavarstvo,
- priprema nacrte odluka i drugih općih
akata koje donosi Općinsko vijeće, prijedloge
akata koje donosi Općinsko poglavarstvo,
izvještaje, analize i druge materijale iz svog
djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i
Općinskog poglavarstva,
- pruža stručnu i drugu pomoć
građanima i pravnim osobama u okviru prava i
ovlasti Općine,
- podnosi izvještaj Općinskom
poglavarstvu o svom radu,
- obavlja i druge poslove u skladu s
propisima.
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Članak 38.
Sredstva za obavljanje poslova i
djelatnosti djelokruga Jedinstvenog upravnog
odjela osiguravaju se u proračunu Općine,
proračunu Republike Hrvatske te iz drugih
izvora utvrđenih zakonom.

V. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 39.
Radi ostvarivanja prava na neposredno
sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim
poslovima od neposrednog i svakodnevnog
utjecaja na život i rad građana, u Općini Sveti
Petar u Šumi mogu se osnivati mjesni odbori.
Mjesni odbor osniva se za jedno selo
ili za više međusobno povezanih sela.
Mjesni odbor je pravna osoba.

V. - 1. Postupak davanja inicijative i
podnošenja prijedloga za osnivanje
mjesnog odbora
Članak 40.
Inicijativa i prijedlog za osnivanje
mjesnog odbora podnosi se Općinskom vijeću,
a može je podnijeti:
- najmanje 10 % građana upisanih u
popis birača i mjesto prebivalište na području
za koje se traži osnivanje mjesnog odbora
- najmanje 1/3 članova Općinskog
vijeća (4 vijećnika ).
Inicijator za osnivanje mjesnog odbora
dužan je prijaviti prijedlog za osnivanje
mjesnog odobora. Prijedlog mora sadržavati
podatke o nazivu i području mjesnog odbora, s
navođenjem sela i zaselaka i podatke o sjedištu
te o osnovnim zadacima i sredstvima mjesnog
odbora i o broju stanovnika te o tome tko je
dao inicijativu o osnivanju mjesnog odbora s
obrazloženjem
opravdanosti
osnivanja
mjesnog odbora.
Inicijativa i prijedlog za osnivanje
mjesnog odbora dostavlja se Općinskom
poglavarstvu u pisanom obliku, koje u roku od
15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje
da li je prijedlog sukladan zakonu i ovom
Statutu.
Ispunjavanje uvjeta i opravdanih
razloga za osnivanje mjesnog odbora utvrđuje
Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog
poglavarstva.
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V. - 2. Djelokrug i ovlasti tijela mjesnog
odbora
Članak 41.
Tijela mjesnog odbora su:
- Vijeće mjesnog odbora,
- Predsjednik Vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora može imati do
5 članova s tim da njihov broj mora biti
neparan.
Mandat predsjednika i članova Vijeća
mjesnog odbora traje 4 godine.
Članak 42.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju
građani s područja mjesnog odbora upisani u
popis birača na tom području, neposredno
tajnim glasovanjem, na način i po postupku
propisanom odredbama zakona kojim se
uređuje izbor članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne samouprave.
U postupku izbora članova Vijeća
mjesnog odbora, Općinsko vijeće donosi
odluke:
- o raspisivanju izbora za članove
Vijeća mjesnog odbora,
- o imenovanju komisije za provođenje
izbora Vijeća mjesnog odbora,
- o imenovanju komisije za popis
birača,
- o načinu izrade glasačkih listića,
- o imenovanju biračkih mjesta i
biračkih odbora.
Konstituirajuća
sjednica
Vijeća
mjesnog odbora mora se održati u roku od 30
dana od dana okončanja izbora za Vijeće
mjesnog odbora.
Članak 43.
Predsjednika Vijeća mjesnog odbora
bira Vijeće mjesnog odbora iz redova svojih
članova, tajnim glasovanjem, većinom glasova
od ukupnog broja članova Vijeća, pod uvjetom
da je sjednici Vijeća mjesnog odbora nazočna
većina članova Vijeća.
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora
predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara
Vijeću mjesnog odbora.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnog
odbora
obavlja
Općinsko
poglavarstvo, koje može raspustiti vijeće
mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj
Statut, svoja Pravila ili ako ne izvršava
povjerene mu poslove.
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Članak 44.
Vijeće mjesnog odbora donosi:
1. odluku o izboru predsjednika i
potpredsjednika vijeća,
2. program rada i izvješće o radu,
3. plan malih komunalnih akcija i
utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
4. saziva mjesne zborove građana,
5. pravila mjesnog odbora,
6. poslovnik o radu,
7. financijski plan i godišnji obračun,
8. te obavlja druge poslove u skladu sa
zakonom i Statutom.

V. - 3. Utvrđivanje programa rada mjesnog
odbora
Članak 45.
Programi rada mjesnog odbora su
četverogodišnji program i jednogodišnji
program rada.
Četverogodišnji program rada mjesnog
odbora donosi se za mandatno razdoblje Vijeća
mjesnog odbora.
Jednogodišnji program rada mjesnog
odbora donosi se za kalendarsku godinu.
Program rada mjesnog odbora
obavezno sadrži:
- opis, opseg i rokove izvršenja
poslova i aktivnosti sa procjenom pojedinih
troškova, po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih
za ostvarivanje programa, s naznakom izvora
financiranja.
Prijedlog četverogodišnjeg programa
rada mjesnog odbora dostavlja se Općinskom
vijeću na suglasnost u roku od tri mjeseca od
dana konstituiranja vijeća mjesnog odbora.
Prijedlog jednogodišnjeg programa
rada mjesnog odbora Vijeće mjesnog odbora
dostavlja Općinskom vijeću na suglasnost
najkasnije do 1. studeni tekuće godine za
narednu godinu.
Članak 46.
Općinsko vijeće obvezno je dati
suglasnost na programe rada mjesnog odbora u
roku od 30 dana od dostave programa.
Ako se Općinsko vijeće u roku iz
stavka 1. ovog članka ne očituje na program
rada mjesnog odbora, smatrat će se da je
suglasnost dana.
Nakon izdate suglasnosti predviđene
poslove i aktivnosti mjesnog odbora unose se u
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programe rada koje Općinsko vijeće donosi u
samoupravnom djelokrugu prema posebnim
propisima.

V. - 4. Osnove pravila mjesnih odbora
Članak 47.
Vijeće mjesnog odbora održava
sjednice po potrebi.
Vijeće mjesnog odbora najmanje
jednom godišnje saziva mjesni zbor građana
radi raspravljanja o potrebama i interesima
građana te davanja prijedloga za rješavanje
pitanja od mjesnog značaja.
Vijeće mjesnog odbora obvezno je
sazvati mjesni zbor građana:
- kada općinsko vijeće zatraži
mišljenje od mjesnih zborova građana o
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga općine, kao i o drugim pitanjima
određenim zakonom ili statutom,
- kada to zatraži 1/3 članova Vijeća
mjesnog odbora,
- kada je mjesnom odboru dostavljena
obavijest o javnoj raspravi prijedloga
prostornih planova, u skladu sa posebnim
propisima,
- kada je u tijeku javni uvid, odnosno
javna rasprava o postupku procjene utjecaja na
okoliš namjeravanog zahvata u prostoru, prema
posebnim propisima,
- kada je u tijeku javna rasprava o
drugim pojedinim pitanjima značajnim za
područje mjesnog odbora.

V. - 5. Način financiranja djelatnosti
mjesnih odbora
Članak 48.
Djelatnosti programa rada mjesnog
odbora financiraju se iz proračuna Općine
Sveti Petar u Šumi, a mogu se financirati
donacijama novčanih i materijalnih sredstava i
dobrovoljnim radom.

V. - 6. Obavljanje upravnih i drugih
poslova za potrebe mjesnih odbora
Članak 49.
Općinsko vijeće osigurava prostor za
rad mjesnih odbora.
Obavljanje upravnih i drugih poslova
za potrebe rada mjesnog odbora osigurava
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Općinsko vijeće putem Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Sveti Petar u Šumi.

V. - 7. Nadzor nad zakonitošću rada
mjesnih odbora
Članak 50.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnog
odbora
obavlja
Općinsko
poglavarstvo koje može raspustiti vijeće
mjesnog odbora ako učestalo krši Statut
Općine Sveti Petar u Šumi i druge opće akte
Općine Sveti Petar u Šumi ili ne izvršava
povjerene mu poslove.

VI. NEPOSREDNO

SUDJELOVANJE
GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 51.
Građani mogu neposredno sudjelovati
u odlučivanju o lokalnim poslovima putem
referenduma i mjesnog zbora građana.

VI. - 1. Referendum
Članak 52.
Referendum se može raspisati radi
odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta
Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog
pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća te o
drugim pitanjima.
Referendum raspisuje Općinsko vijeće
u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 53.
Prijedlog za raspisivanje referenduma
mogu podnijeti:
- jedna trećina članova Općinskog
vijeća, odnosno 4 vijećnika,
- općinski načelnik,
- polovina mjesnih odbora osnovanih
na području Općine Sveti Petar u Šumi,
- 20% birača upisanih u birački popis
Općine Sveti Petar u Šumi.
Općinsko vijeće dužno je raspravljati o
svakom prijedlogu za raspisivanje referenduma
te postupiti temeljem odredaba zakona.
Članak 54.
Odlukom o raspisivanju referenduma
određuju se pitanja o kojima građani odlučuju
referendumom, datum glasovanja, tijela za
provedbu referenduma, te područje za koje se
referendum provodi.
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Pravo glasovanja na referendumu
imaju građani koji imaju prebivalište na
području Općine Sveti Petar u Šumi i koji su
upisani u popis birača.
Odluka donesena na referendumu
obvezatna je za Općinsko vijeće Općine Sveti
Petar u Šumi.

VI. - 2. Mjesni zbor građana
Članak 55.
Općinsko vijeće može tražiti prethodno
mišljenje od mjesnih zborova građana o
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
djelokruga Općine.
Prijedlog za traženje mišljenja može
podnijeti:
- jedna trećina članova Općinskog
vijeća,
- općinski načelnik.
Općinsko vijeće dužno je raspravljati o
svakom prijedlogu za traženje mišljenja, a ako
prijedlog ne prihvati, dužno je o razlozima
odbijanja prijedloga obavijestiti predlagatelja.
Zahtjevom iz stavka 1. ovog članka
određuje se pitanje o kojem se traži mišljenje
od mjesnih zborova građana odnosno područja
mjesnih odbora od kojih će se tražiti mišljenje.

VI. - 3. Prijedlozi, predstavke i pritužbe
građana
Članak 56.
Građani imaju pravo neposredno
predlagati Općinskom vijeću donošenje
određenog akta ili rješavanje određenog pitanja
iz njegovog djelokruga.
O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka
ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača
upisanih u birački popis Općine Sveti Petar u
Šumi, Općinsko vijeće mora raspravljati.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor
podnositeljima prijedloga iz stavka 2.
najkasnije u roku od 3. mjeseca od prijema
prijedloga.
Članak 57.
Svaki građanin i pravna osoba ima
pravo podnositi predstavke i pritužbe
Općinskom vijeću, Općinskom poglavarstvu i
Općinskom načelniku, koje se odnose na
njihov rad kao i na rad službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Sveti Petar u Šumi, odnosno
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zajedničkom tijelu ili službi osnovanoj za
obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog
djelokruga općine, kojima se obraćaju u
postupcima ostvarivanja svojih prava i interesa
ili izvršavanja građanskih dužnosti, te davati
prijedloge u vezi s time.
Predstavke i pritužbe podnose se
pismeno, putem knjige za pritužbe ili usmeno
na zapisnik.
Na podnijete predstavke i pritužbe
predsjednik čelnih tijela dužan je dati odgovor
u roku od 30 dana od dana podnošenja
predstavke ili pritužbe.

VII. IMOVINA I FINANCIRANJE
OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI
Članak 58.
Sve nekretnine i pokretne stvari te
prava koja pripadaju općini čine imovinu
Općine Sveti Petar u Šumi.
Imovinom u vlasništvu Općine Sveti
Petar u Šumi mora se upravljati, koristiti i
raspolagati poštujući načelo pažnje dobrog
domaćina.
Pojedinačne akte o kupnji, prodaji,
davanju na korištenje, zakupu i drugačijem
raspolaganju nekretninama i pokretninama,
donosi Općinsko poglavarstvo sukladno općem
aktu Općinskog vijeća.
Članak 59.
Općina Sveti Petar u Šumi ima svoje
prihode kojima u okviru svog samouupravnog
djelokruga samostalno raspolaže.
Prihodi Općine moraju biti razmjerni
poslovima koje obavlja sukladno zakonu.
Rashodi Općine moraju biti razmjerni
prihodima koje ostvari sukladno utvrđenim
izvorima financiranja.
Članak 60.
Prihodi općine su:
1. općinski porezi, prirezi, naknade,
doprinosi i pristojbe,
2. prihodi od stvari u njezinom
vlasništvu i imovinskih prava,
3. prihodi od trgovačkih društava i
drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu
odnosno u kojima Općina ima udio ili dionice,
4. prihodi od naknada za koncesiju
koje daje Općina,

Utorak, 21. veljače 2006.

5. novčane kazne i oduzeta imovinska
korist za prekršaje koje općina sama propiše
sukladno zakonu,
6. udio u zajedničkim porezima s
Republikom Hrvatskom,
7. sredstva pomoći i dotacije
Republike Hrvatske i županije predviđena u
državnom odnosno županijskom proračunu,
8. drugi prihodi utvrđeni zakonom i
odlukom Općinskog vijeća.
Članak 61.
Općinsko vijeće donosi Proračun za
narednu proračunsku godinu, na prijedlog
Općinskog poglavarstva, prije početka godine
za koju se proračun donosi.
Općinsko
vijeće,
na
prijedlog
Općinskog poglavarstva, donosi provedbene
akte proračuna i Godišnji obračun proračuna
Općine, sukladno propisima.
Ukoliko se godišnji proračun ne
donese u roku iz stavka 1. ovog članka,
Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom
financiranju sukladno zakonu.
Članak 62.
Ukupno materijalno i financijsko
poslovanje Općine Sveti Petar u Šumi nadzire
Općinsko vijeće.
Zakonitost materijalnog i financijskog
poslovanja Općine Sveti Petar u Šumi nadzire
Ministarstvo financija odnosno drugo zakonom
ovlašteno tijelo.

VIII. AKTI OPĆINE SVETI PETAR U
ŠUMI

VIII. - 1. Opći akti
Članak 63.
Općinsko vijeće na temelju prava i
ovlaštenja, utvrđenih zakonom i ovim
Statutom, donosi Statut, Poslovnik o radu
Općinskog vijeća, Proračun, Godišnji obračun
proračuna, opće akte, preporuke, rješenja,
zaključke, deklaracije, rezolucije te daje
vjerodostojna tumačenja.
Članak 64.
Općinsko poglavarstvo donosi opće
akte, pravilnike, preporuke, rješenja, zaključke
i upute.
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Članak 65.
Radna tijela donose
reporuke i mišljenja.
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zaključke,

Članak 66.
U postupku prije donošenja pojedinih
akata iz svoje nadležnosti, Općinsko vijeće i
Općinsko poglavarstvo mogu provesti javnu
raspravu.
Javnu raspravu provodi Jedinstveni
upravni odjel koji je obvezan o rezultatima
javne rasprave sačiniti izvješće s prijedlogom
akta koji upućuje Općinskom poglavarstvu radi
daljnjeg postupka.
Članak 67.
Prije nego što stupi na snagu, opći akt
obvezno se objavljuje u «Službenim novinama
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi
i Tinjan «.
Opći akt stupa na snagu najranije osmi
dan od dana objave a iznimno, iz osobito
opravdanih razloga, općim aktom se može
odrediti da stupa na snagu danom objave.
Opći akt ne može imati povratno
djelovanje.
Članak 68.
Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti
Petar u Šumi i zajedničke službe i tijela
osnovana za obavljanje pojedinih poslova iz
njezinog samoupravnog djelokruga neposredno
izvršavaju i nadziru provođenje općih akata
Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva
U provođenju nadzora iz stavka 1.
ovog članka Jedinstveni upravni odjel,
odnosno zajednička služba ili tijelo mogu u
slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati
mjere propisane tim aktom i zakonom.
VIII. - 2. Pojedinačni akti
Članak 69.
Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti
Petar u Šumi, odnosno zajedničke službe i
tijela osnovana za obavljanje pojedinih
poslova, u izvršavanju općih akata donose
pojedinačne upravne akte kojima rješavaju o
pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1.
ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom
upravnom tijelu Istarske županije.
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Na donošenje akata iz ovog članka
shodno se primjenjuju odredbe Zakona o
općem upravnom postupku, ako posebnim
zakonom nije propisan drugačiji postupak.
U skladu s odredbama Zakona o
upravnim
sporovima,
protiv
konačnih
pojedinačnog akata iz stavka 1. ovog članka
može se pokrenuti upravni spor.
Članak 70.
Nadzor nad zakonitošću rada i općih
akata Općinskog vijeća u njegovom
samoupravnom djelokrugu obavljaju uredi
državne uprave u županijama i nadležna
središnja tijela državne uprave, svatko u
svojem djelokrugu sukladno posebnom
zakonu.
Načelnik je dužan u roku od 15 dana
od dana donošenja dostaviti predstojniku
ureda državne uprave u županiji Statut i druge
opće akte koje donosi Općinsko vijeće.
Članak 71.
Općina u postupku pripremanja i
donošenja odluka i drugih općih akata Istarske
županije, zakona i drugih propisa Republike
Hrvatske, a koji je se neposredno tiču, daje
inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnim
tijelima.
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz
prethodnog stavka mogu u ime Općine
podnositi
Općinsko
vijeće,
Općinsko
poglavarstvo
i
Načelnik,
neposredno
nadležnim tijelima ili posredno putem članova
Skupštine Istarske županije i zastupnika u
Hrvatskom saboru.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 72.
Izmjene i dopune Statuta donose se na
način i po postupku propisanom za njegovo
donošenje.
Članak 73.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana
od objave u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav,
Karojba, Motvun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.
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Članak 74.
Stupanjem na snagu ovog Statuta,
prestaje važiti Statut Općine Sveti Petar u
Šumi (“Službene novine Grada Pazina” broj
23/01.).
KLASA : 012-03/06-01/01
URBROJ: 2163/03-02-02-06-1
Sveti Petar u Šumi, 08. veljače 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI
PETAR U ŠUMI
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Bratulić, v.r.

52
Na osnovi članka 14. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“ broj117/01, 197/03 i
92/05), te na osnovi članka 15. Statuta Općine
Sv. Petar u Šumi („Službene novine Grada
Pazina“ broj 23/01) Općinsko vijeće Općine
Sv. Petar u Šumi na sjednici 08. veljače 2006.
godine donijelo je
PLAN NABAVE
Općine Sv. Petar u Šumi za proračunsku
2006. godinu
I.
Ovim Planom nabave (dalje: Plan), u
skladu sa Zakonom o javnoj nabavi („Narodne
novine“ broj 117/01, 197/03 i 92/05) i u skladu
s Proračunom Općine Sv.Petar u Šumi za
2006. godinu i s Programima javnih potreba
Općine Sv.Petar u Šumi za 2006. godinu u
područjima predškolskog odgoja i naobrazbe,
školstva i obrazovanja, kulture, športa i
održavanja i izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, utvrđuju se nabave
roba, radova i usluga, po nositelju nabave, koje
se planiraju realizirati tijekom proračunske
2006. godine.

Utorak, 21. veljače 2006.

II.
Tijekom
2006.
godine,
putem
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv. Petar
u Šumi planiraju se realizirati nabave robe,
radova i usluga specificiranim na Obrascu:
NAB-DI, koji je sastavni dio ovog Plana
nabave.
III.
Postupak nabave roba, radova i usluga
po Obrascu: NAB-DI iz točke II. ovog Plana
čija je pojedinačna procijenjena vrijednost bez
PDV-a veća od 200.000,00 kuna, Nositelj
postupka provodit će u skladu s odredbama
Zakona o javnoj nabavi, a postupak nabave
roba, radova i usluga čija je pojedinačna
procijenjena vrijednost bez PDV-a veća od
20.000,00 kuna a do 200.000,00 kuna u skladu
s Uredbom o postupku nabave roba, radova i
usluge male vrijednosti.
Prije provođenja postupka svake
nabave čija je procijenjena vrijednost bez
PDV-a veća od 20.000,00 kuna, Nositelj
postupka obvezan je Poglavarstvu Općine Sv.
Petar u Šumi predložiti imenovanje Stručnog
povjerenstva od najmanje tri (3) člana.
Nabava čija je procijenjena vrijednost
bez PDV-a do 20.000,00 kuna, nositelji
postupka nabave provodit će izravnim
ugovaranjem.
IV.
Nositelj postupka nabave roba, radova
i usluga iz točke II. ovoga Plana dužan je u
skladu i usporedo s ostvarivanjem Proračuna
Općine Sv.Petar u Šumi za 2006. godinu te, u
skladu s osiguravanjem i pritjecanjem
namjenskih sredstava 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, u skladu sa Zakonom i
Uredbom iz točke I. ovog Plana.
O eventualnim problemima i razlozima
koji mogu bitno utjecati na neizvršavanje neke
od nabava iz ovog Plana, nositelj je obvezan
pravovremeno izvijestiti Poglavarstvo Općine
Sv. Petar u Šumi i predložiti Izmjene i dopune
ovoga Plana.

Utorak, 21. veljače 2006.
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V.
Administrativne poslove za provođenje
postupaka nabave iz ovoga Plana, evidenciju o
postupcima nabave i o sklopljenim ugovorima
o nabavi obavljat će Jedinstveni upravni odjel
u skladu s odredbama Uredbe o objavama i
evidenciji javne nabave („Narodne novine“
broj 14/02 i 122/05).
VI.
Ovaj Plan stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općine Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv.
Petar u Šumi i Tinjan.
KLASA: 400-06/06-01/01
URBROJ: 2163/03-02-02-06-4
Sv. Petar u Šumi, 08. veljače 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI
PETAR U ŠUMI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Bratulić, v.r.
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Utorak, 21. veljače 2006.
Obrazac: NAB-DI

PLAN NABAVE OĆINE SV. PETAR U ŠUMI ZA PRORAČUNSKU 2006. GODINU
NOSITELJ: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI
Predmet nabave/

Račun

Sredstva
proračuna

izvori financiranja
1
Uredski materijal i ost.
mat.ras.
uredski materijal
literatura
radna i zašt.odjeća i obuća
Ukupno
2. Geodetsko-katas. usluge
3. Ostale usluge
izrada planova
projektiranje (vrtić, drugo)
Ukupno
4. Izdaci za općinske blagdane
5. Investicijsko održavanje
5.1. Mat. i djel. za tek. i inv. odr.
građevinskih objekata
javni put
5.2. Usluge tek. i inv. održ.
građevinskih objekata
javni put
javna rasvjeta
asfaltiranje
trake za smirenje prometa
Ukupno 5.

2

Namjenski prihodi i primici (članak
Ostali
49. Zakona o proračunu)
prihodi
Prihodi od vlastite
Ostali namjenski prihodi i
djelatnosti
primici
3
4
5

Nabavna vrijednost u kunama
Donacije
Kredit
Ukupno

6

7

8

1.

3221
10.000
10.000
10.000
32375
32399

15.000
15.000
30.000

32999

10000
10000
10000
30000
15000

40.000

15000
30000
45000
40000

20.000
20.000

20.000
20.000

15.000
20.000
20.000
40.000
10.000

15.000
20.000
20.000
40.000
10.000
145.000

3224

3232

Utorak, 21. veljače 2006.
6.
7.

8.

Izgradnja javnog puta
Dodatna ulaganja na gra.
obj.
dječji vrtić
rekonstrukcija zgrade-Dajčići
Ukupno
Dodatna ulaganja-nef.imo.
deponij otpada
vodovodna mreža-Kristani
uređenje zavoja-Jukini
proširenje javne rasvjete
usluga
materijal
Ukupno
SVEUKUPNO:
Izradio: Klaudio Zgrablić
Telefon:686444

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA
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30.000

30000

4511
65.000
25.000

85.000

150.000
25.000
175.000

4541
15.000
30.000
80.000

15000
30000
80000
0
50000
80000
255.000

50.000
80.000

570.000

0
Datum: 08. veljače 2006.

165.000

0

0

0
Odgovorna osoba:
Mario Bratulić

735.000
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Na osnovi stavka 1. članka 28. i stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(“Narodne novine” broj 26/03 - pročišćeni tekst), te članka 15. Statuta Općine Sv. Petar u Šumi
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 23/01) Općinsko vijeće Općine Sv. Petar u Šumi na sjednici
održanoj 08. veljače 2006.godine, donijelo je
PROGRAM
ODRŽAVANJA I IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2006. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se Program komunalnog održavanja i izgradnje komunalne
infrastrukture, Program komunalnog uređenja i investicijskog održavanj, Program izrade prostorno
planske dokumentacije kao i ostale posebne namjene za područje Općine Sveti Petar u Šumi za čije se
financiranje i sufinanciranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Sv. Petar u Šumi za 2006.
godinu.
Članak 2.
U smislu članka 1. ovoga Programa, iz Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi u 2006. godini
financirat će se odnosno sufinancirati Programi s iznosima u kunama (uključen PDV), kako slijedi:
I. PROGRAM KOMUNALNOG ODRŽAVANJA I IZGRADNJE
1. Izdaci za javnu rasvjetu:

a) potrošnja
70.000,00
b) održavanje
20.000,00
2. Održavanje javnih puteva: a) usluge asfaltiranja
40.000,00
b) trake za smir.prom.
10.000,00
c) ostale usluge
20.000,00
d) materijal
20.000,00
3. Održavanje građevinskih objekata: a) materijal
20.000,00
b) usluge
20.000,00
4. Komunalne usluge, dobava: a) usluga odvoza smeća
10.000,00
b) dodatna ulaganja-deponij
15.000,00
_____ _______________________________________________________________
UKUPNO I.
245.000,00
____________________________________________________________________
II. PROGRAM KOMUNALNOG UREÐENJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
1. Proširenje javne rasvjete
130.000,00
2. Izgradnja vodovodne mreže-sufinanciranje
30.000,00
3. Dodatna ulaganja na građ. objektima-dje. Vrtić
150.000,00
4. Rekonstrukcija zgrade-Dajčići
25.000,00
5. Proširenje zavoja-Jukini
80.000,00
_____________________________________________________________________
UKUPNO II.
415.000,00
_____________________________________________________________________
III. PROGRAM IZRADE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE
1. Geodetsko-katastarske usluge
2. Izrada planova

15.000,00
15.000,00

Utorak, 21. veljače 2006.
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3. Projektiranje, procjene
30.000,00
_____________________________________________________________________
UKUPNO III.
60.000,00
_____________________________________________________________________
SVEUKUPNO I.+II.+III.
720.000,00
_____________________________________________________________________
Članak 3.
Na ime ukupnih troškova električne energije i održavanja javne rasvjete za područje Općine
Sv. Petar u Šumi, Programom je planirano izdvojiti 90.000,00 kuna, od toga 70.000,00 na račun
potrošnje električne energije te 20.000,00 na račun održavanja postojeće javne rasvjete.
Održavanja javne rasvjete obavljat će HEP DP "Elektroistra" Pula - Pogon Pazin na osnovi
sklopljenog Ugovora s Općinom Sv. Petar u Šumi koji je na snazi.
Za održavanje javnih puteva planira se utrošiti 90.000,00, a što obuhvaća asfaltiranje,
postavljanje traka za smirenje prometa (škola), dobava potrebnog materijala (lokalni put) te druge
usluge (godišnje po potrebi), dok se za materijal i usluge održavanja građevinskih objekata planira
utrošiti 40.000,00 kn, a odnosi se na održavanje sportskih objekata, odmarališta Špadići i ostalih
objekata o kojima brine Općina te 25.000,00 kn za uslugu odvoza otpada a odnosi se na redovno
održavanje groblja i određena dodatna ulaganja na deponij otpada i građevinskog materijala.
Članak 4.
Za investicijsko održavanje i komunalno uređenje planirano je izdvoji 415.000,00 kuna i to za
proširenje javne rasvjete 130.000,00 kn. (Turčinovići-Banovci i ostalo), sufinanciranje izgradnje
vodovodne mreže 30.000,00 kn (Banovci, Kristani), uređenje prostora vrtića 150.000,00,
rekonstrukciju zgrade (Dajčići) 25.000,00 te proširenje zavoja (Jukini) 80.000,00 kn.
Članak 5.
Za izradu prostorno-planske dokumentacije planira se izdvojiti 60.000,00 kn a odnosi se
troškove geodetsko-katastarske usluge, na izradu izmjene PPUO, projektiranje (vrtić).
Članak 6.
Sredstva po ovom programu osiguravaju se u Proračunu općine Sv. Petar u Šumi za 2006.
godinu u ukupnom iznosu putem prihoda od komunalne naknade i namjenskih sredstava iz
županijskog proračuna.
Članak 7.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan i primjenjuje se od
01. siječnja 2006. godine.
KLASA:400-06/06-01/01
URBROJ: 2163/03-02-02-06-1
Sveti Petar u Šumi, 08. veljače 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Bratulić, v.r.
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Na osnovi članka 15. Statuta Općine Sv. Petar u Šumi (“Službene novine Grada Pazina” broj
23/01) Općinska vijeće Općine Sv. Petar u Šumi na svojoj sjednici održanoj 08. veljače 2006. godine
donosi
PROGRAM
javnih potreba u športu Općine Sveti Petar u Šumi za 2006. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se športske aktivnosti, djelatnosti i potrebe Općine Sv. Petar u
Šumi za čije se sufinanciranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Sv. Petar u Šumi za 2005.
godinu.
Potrebe, djelatnosti i aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju se: 1) poticanjem športa, 2)
provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, 3) treningom i
organiziranjem športskih natjecanja, 4) drugim športskim aktivnostima građana, te osiguranjem zaštite
športaša, 5) osiguranjem prostornih uvjeta za ostvarivanje športskih programa od značenja za Općinu
Sv. Petar u Šumi.
Članak 2.
U smislu članka 1. ovoga Programa, iz Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi u 2006. godini
(su)financirat će se slijedeće športske udruge i klubovi, odnosno potrebe i aktivnosti u športu sa
slijedećim iznosima u kunama:
1. Športske udruge i klubovi
1. Nogometni klub
105.000,00
2. Boćarski klub
5.000,00
3. Sportaši pojedinci
4.000,00
_____________________________________________________________________
UKUPNO ŠPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI
114.000,00
_____________________________________________________________________
2. Zajedničke potrebe u športu
1. Turniri, susreti , školovanje
6.000,00
2. Sportska pomagala
10.000,00
_____________________________________________________________________
UKUPNO ZAJEDNIČKE POTREBE
16.000,00
_____________________________________________________________________
S V E U K U P N O (1+2)
130.000,00
_____________________________________________________________________
Članak 3.
Sredstva iz članka 2 točka 1. pod 1-2 ovoga Programa doznačit će se dotičnim športskim
klubovima (NK Puris, BK Puris) izravno, za njhove rashode poslovanja te putem športskih saveza ili
udruga za pojedince ili dijelom donacije u naravi (potrebna sredstva), sredstva iz članka 2. točke 2.
pod 1-2. ovoga Programa po iskazanoj potrebi športskih klubova te športskih priredb, srazmjerno s
ostvarivanjem Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi.
Sredstvima iz članka 2. ovoga Programa raspolaže Jedinstveni upravni odjel za navedene
namjene i utrošit će se shodno ostvarenim izdacima do visine predviđenih sredstava.

Utorak, 21. veljače 2006.
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Članak 4.
Korisnici proračunskih sredstava po ovom programu dužni su Općini Sv. Petar u Šumi
najkasnije u roku osam (8) dana od isteka roka za predaju svojih zaključnih računa, dostaviti izvještaj
o ostvarenju svojih programa i o namjenskom utrošku proračunskih sredstava.
Članak 5.
Sredstva po ovom programu osiguravaju se u Proračunu općine Sv. Petar u Šumi za 2006.
godinu u ukupnom iznosu iz poreznih prihoda.
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan i primjenjuje se od
01. siječnja 2006. godine.
KLASA:400-06/05-01/01
URBROJ: 2163/03-02-02-06-2
Sveti Petar u Šumi, 08. veljače 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. PETAR U ŠUMI
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Bratulić, v.r.

55
Na osnovi članka 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 129/05), te na osnovi članka 15. Statuta Općine Sv.
Petar u Šumi (Službene novine Grada Pazina broj 23/01) Općinsko vijeće Općine Sv. Petar u Šumi na
sjednici od 08. veljače 2006. godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba Općine Sv. Petar u Šumi za 2006. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se sadržaj, oblici i način zadovoljavanja javnih potreba u području
predškolskog obrazovanja i naobrazbe; školstva i obrazovanja; kulturi i socijalno zdravstvenih potreba
u Općini Sv. Petar u Šumi u 2006. godini, te obim i način sufinanciranja tih potreba kroz Proračun
Općine Sv. Petar u Šumi u 2006. godini.
I. JAVNE POTREBE U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE
Članak 2.
Javne potrebe u području predškolskog obrazovanja i naobrazbe zadovoljit će se: 1)
ostvarivanjem 9-satnih i drugih programa za dvije (2) dječje skupine u Područnom vrtiću u Sv. Petru u
Šumi, uzrasta od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu, sukladno članku 15.
Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i Programu rada Dječjeg vrtića "Olga Ban" Pazin (dalje:
Dječji vrtić), 2) sufinanciranjem podjele božićnih paketa.
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Članak 3.
U smislu članka 2. ovog Programa, u Proračunu Općine Sv. Petar u Šumi za 2006. godinu
osiguravaju se sredstva za:
1) redovite programe Dječijeg vrtića Pazin (Matični i Područni)
a) Plaće i druga primanja djelatnika
300.000,00 kn
b) Ostale tekuće donacije
8.000,00 kn
__________________________________________________________________
UKUPNO
308.000,00 kuna
2) ostale programe brige o djeci i starijim osobama
a) Podjela božićnih paketa

15.000,00 kuna

__________________________________________________________________
SVEUKUPNO (1+2)
323.000,00 kuna
__________________________________________________________________
Članak 4.
Potrebe iz članka 3. točke 1. financirat će Općina Sv. Petar u Šumi sukladno Sporazumu o
financiranju djelatnosti Dječjeg vrtića "Olga Ban" Pazin, a Izdaci po točki 2. izvršit će se do visine
predviđenih sredstava u naravi.
II. JAVNE POTREBE U PODRUČJU ŠKOLSTVA I OBRAZOVANJA
Članak 5.
U Proračunu Općine Sv. Petar u Šumi za 2006. godinu osiguravaju se sredstva za potrebe
školstva i obrazovanja za:
1. Stipendije učenika i studenata, praksa
45.000,00 kn
2. Tekuće donacije-škola,oprema
15.000,00 kn
3. Kapitalne donacije-škola,vrtić,ostalo
10.000,00 kn
_______________________________________________________________
SVEUKUPNO
70.000,00 kn
_______________________________________________________________
Članak 6.
Sredstva iz članka 5. točke 1. ovog Programa isplaćivat će se mjesečno, po 200,00 kuna
stipendistima-učenicima i po 400,00 kuna stipendistima-studentima, sukladno potpisanom Ugovoru o
stipendiranju, dok se sredstva iz točke 2. i 3. osiguravaju za tekuće i kapitalne potrebe škole i vrtića.
III. JAVNE POTREBE U KULTURI
Članak 7.
Javne potrebe u kulturi 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) ulaganje određenih
sredstava u obnovu, restauraciju i privođenje namjeni objekata kulture i spomenika kulture, 4) na
druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Članak 8.
U smislu članka 7. ovoga Programa, u Proračunu Općine Sv. Petar u Šumi za 2006. godinu
osigurat će se dio sredstava za ostvarivanje djelatnosti i programa pojedinih kulturnih ustanova (po
sporazumu), udruga i organizacija, za pojedine akcije i manifestacije u kulturi, restauraciju spomenika
kulture te za druge kulturne potrebe, i to za:
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a) Ustanove u području kulture
1. Gradska knjižnica Grada Pazina
4.000,00
2. Osnovna glazbena škola
1.500,00
3. Limena glazba Pazin
500,00
4. Klapa Sveti Petar
6.000,00
5. Ostalo
3.000,00
_____________________________________________________________
Ukupno ustanove
15.000,00
b) kulturne priredbe-Općinski blagdani

40.000,00

______________________________________________________________
UKUPNO KULTURA
55.000,00
______________________________________________________________
Članak 9.
Sredstva iz članka 8. točke a) doznačit će se na žiro-račun dotičnih korisnika ili plaćanjem
njihovih troškova cesijom , a sredstva pod b) namijenjena su financiranju programa kulturnih
događanja, a doznačit će se davateljima usluga shodno ostvarenom programu ili plaćanjem izvršenih
usluga.
IV. SOCIJALNO- ZDRAVSTVENE POTREBE
Članak 10.
Iz Proračina Općine Sv. Petar u Šumi sufinancirati će se u 2006. godini ove socijalnozdravstvene potrebe:
a) Ustanove u području socijalne skrbi i zdravstva
1. Dom zdravlja Pazin - HM pomoć
5.000,00
__________________________________________________________
Ukupno ustanove
5.000,00
b) Socijalne potpore stanovništvu
1. Novčana pomoć socijalno ugroženim osobama

18.000,00

c) Potpore udrugama građana s područja socijalne skrbi, zdravstva i ostalo
1. Gradsko društvo CK Pazin
1.000,00
2. Udruga slijepih Istarske županije
1.000,00
3. Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije
1.000,00
4. Udruga rod. osoba s kom. smet. u psif. raz.
1.000,00
5. Društvo invalida cereb. i dječje paralize - Pula
4.000,00
6. HVIDR-a Labin
1.000,00
7. Udruga umirovljenika-Sv. Petar u Šumi
10.000,00
8. Ostalo po zahtjevu
3.000,00
_________________________________________________________________
Ukupno potpore udrugama
22.000,00
d) Porodiljne naknade

52.000,00

_________________________________________________________________
SVEUKUPNO SOCIJALA I ZDRAVSTVO (a+b+c+d)
97.000,00
_________________________________________________________________
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Članak 11.
Sredstva iz članka 10. točke a) pod 1. ovoga Programa namijenjena su kao potpora i udio
Općine Sv. Petar u Šumi za sufinanciranje programa dotične ustanove, a dostavljat će se u skladu sa
ostvarivanjem proračuna Općine Sv. Petar u Šumi.
Sredstva iz članka 10. točke b) ovoga Programa raspodijeliti će se temeljem utvrđenih potreba
od strane Socijalnog vijeća i Općinskog poglavarstva.
Sredstva iz članka 10. točke c) ovoga Programa namijenjena su kao potpora i udio Općine Sv.
Petar u Šumi za sufinanciranje programa dotičnih udruga, a dostavljat će im se u skladu s
ostvarivanjem Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi.
Sredstva iz članka 10. točke d) ovoga Programa namijenjena su kao potpora za novorođenče, a
isplatit će se porodiljama temeljem dostavljene dokumentacije shodno Odluci o socijalnoj skrbi i
zdravstvenoj zaštiti.
Članak 12.
IV. IZDACI ZA POLITIČKE STRANKE I VJERSKE ZAJEDNICE
a) Za rad političkih stranaka
8.000,00
b) Donacija vjerskoj zaj.-Župi Sv. Petar u Šumi
15.000,00
__________________________________________________________________
UKUPNO POL. STRANKE I VJERSKA ZAJEDNICA
23.000,00
Članak 13.
Korisnici proračunskih sredstava po ovom programu dužni su Općini Sv. Petar u Šumi
najkasnije u roku osam (8) dana od isteka roka za predaju svojih zaključnih računa, dostaviti izvještaj
o ostvarenju svojih programa i o namjenskom utrošku proračunskih sredstava.
Članak 14.
Sredstva po ovom Programu, osiguravaju se u Proračunu općine Sv. Petar u Šumi za 2006.
godinu u ukupnom iznosu iz poreznih i ostalih prihoda.
Članak 15.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan i primjenjuje se od 01.
siječnja 2006. godine.
KLASA: 400-06/06-01/01
URBROJ: 2163/03-02-02-06-3
Sveti Petar u Šumi, 08. veljače 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Bratulić, v.r.
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FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE
u kunama - tekuće cijene
Izgradnja - Uređenje dječjeg vrtića

Stanje investicijskog
ciklusa (događaj)

Datum

Potvrda DIP
Potvrda LD/DPU

Šifra

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMIPRORAČUN

Proračunski korisnik:
Općina/grad/županija
Regional. razv. progr.
(DA / NE):
Državni razv. program
(DA / NE):

Lokacijska dozvola:
Potvrda IP

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI

Uređenje prostora dječjeg vrtića u Sv.
Petru u Šumi

Građevinska dozvola

Program

Početak radova:

Projekt/investicija:
Investitor:

Izmjena IP

Naziv

Općina Sv. Petar u Šumi
Namjena i cilj:Podizanje razine predškolskog odgoja u Sv. Petru u Šumi
putem uređenja novih prostora za potrebe održavanja predškolskog odgoja.

Uporabna dozvola
Predaja na uporabu
Konačni obračun
Prijenos u dugotr.
nefinan. imovinu
Proj.uključuje gradnju
(DA/NE):

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE
Račun
45111

Naziv računa računskog
plana
uređenje dječjeg vrtića

Ukupno

Izvršeno

Osigurano u proračunu

2 do 7

do 2004.

ili rebalansu za 2005.

1

2

3

150.000

0

Planirano financiranje investicije
nakon
2006.
2007.
2008.
2008.
4
150.000

5

6

7
0

Strana 122 – Broj 5

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA

Utorak, 21. veljače 2006.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
Ukupno rashodi i izdaci

IZVORI FINANCIRANJA

(sredstva proračuna JLP(R)S ,
namjenski prihodi - čl. 49 ZP, donacije,
krediti)

Proračun JLP(R)S :

Račun
64221

Naziv računa računskog
plana
Prihodi od zakupa

150.000

0

0

Ukupno

Izvršeno

Osigurano u proračunu

2 do 7

do 2004.

ili rebalansu za 2005.

1

2

3

150.000

Planirano financiranje investicije
nakon
2006.
2007.
2008.
2008.
4

65.000

0

5

6

7

65.000

0
0
0
0
0
0
0
0
Proračun JLP(R)S ukupno:

65.000

0

0

65.000

0

0

0
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Naziv računa računskog
plana

OSTALI IZVORI:

Račun
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Ukupno

Izvršeno

Osigurano u proračunu

2 do 7

do 2004.

ili rebalansu za 2005.

1

2

3

Državni
prorač
un

0

Trg.dru
u javn.
sektoru

0

4

5

6

7

0
0

0
0
63322

Ostalinavesti

Planirano financiranje investicije
nakon
2006.
2007.
2008.
2008.

Kapitalne pomoći iz
županijskog proračuna

85.000

85.000

0
0
Ostali izvori financiranja ukupno:

85.000

0

IZVORI UKUPNO:
150.000
0
U donji okvir upišite komentar, u slučaju , da se je vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do
promjene.

Izradio: Klaudio Zgrablić
Telefon: 052/686 444

Datum:

0

85.000

0

0

0

0

150.000

0

0

0

Odgovorna osoba:Mario Bratulić
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FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE
u kunama - tekuće cijene
Rekonstrukcija dijela ŽC 5076 u Sv. Petar u Šumi

Stanje investicijskog
ciklusa (događaj)

Datu
m

Potvrda DIP
Potvrda LD/DPU
Lokacijska dozvola:
Potvrda IP
Građevinska dozvola
Početak radova:

Predaja na uporabu
Konačni obračun
Prijenos u dugotr.
nefinan. imovinu
Proj.uključuje gradnju
(DA/NE):
Izvrše
no
do
2004.

Ukupno
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE
2 do 7

45411

Proračunski korisnik:

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI-PRORAČUN

Općina/grad/županija
Regional. razv. progr.
(DA / NE):
Državni razv.
program (DA / NE):
Program

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI

Uređenje zavoja-Jukini (ŽC 5076)

Općina Sv. Petar u Šumi
Namjena i cilj:Rekonstrukcija dijela ŽC 5076 u Sv. Petru u Šumi-zavoj u Jukini
poradi sigurnijeg i lakšeg prometovanja navedenom dionicom ceste kja predstavlja
konstantnu opasnost kako za stanovništvo tog naselja tako i druge sudionike u
prometu.

Uporabna dozvola

Naziv računa
računskog plana
proširenje zavojaJukini

Naziv

Projekt/investicija:
Investitor:

Izmjena IP

Račun

Šifra

1

2
80.000

0

Osigurano u
proračunu

Planirano financiranje investicije

ili rebalansu za 2005.

2006.

2007.

2008.

nakon 2008.

3

4

5

6

7

80.000

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
Ukupno rashodi i izdaci

80.000

Izvrše
no
do
2004.

Ukupno
IZVORI FINANCIRANJA

(sredstva proračuna JLP(R)S ,
namjenski prihodi - čl. 49 ZP, donacije,
krediti)

Proračun JLP(R)S :

2 do 7
Račun

Naziv računa
računskog plana

65232

Komunalna naknada

0

1

2

0

80.000

Osigurano u
proračunu

0

Planirano financiranje investicije

ili rebalansu za 2005.

2006.

2007.

2008.

nakon 2008.

3

4

5

6

7

80.000

80.000

0
0
0
0
0
0
0
0
Proračun JLP(R)S ukupno:

80.000

0

0

80.000

0

0

0
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Izvrše
no
do
2004.

Ukupno
IZVORI FINANCIRANJA
2 do 7
Račun

Naziv računa
računskog plana

1

2

Osigurano u
proračunu

Planirano financiranje investicije

ili rebalansu za 2005.

2006.

2007.

2008.

nakon 2008.

3

4

5

6

7

0

Državni
proračun

0

OSTALI IZVORI:

0
0

Trg.dru.
u javn.
sektoru

0
0
0

Ostalinavesti

0
0
Ostali izvori financiranja ukupno:

0

0

0

0

0

0

0

IZVORI UKUPNO:

80.000

0

0

80.000

0

0

0

U donji okvir upišite komentar, u slučaju , da se je vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do
promjene.

Izradio: Klaudio Zgrablić
Telefon: 052/686 444

Datum:

Odgovorna osoba:Mario Bratulić
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FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene
Investicijsko i tekuće održavanje javnih puteva

Stanje investicijskog
ciklusa (događaj)

Datum

Potvrda DIP
Potvrda LD/DPU

Šifra

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMIPRORAČUN

Proračunski korisnik:
Općina/grad/županija
Regional. razv. progr. (DA /
NE):
Državni razv. program (DA /
NE):

Lokacijska dozvola:
Potvrda IP

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI

Inve. i tekuće održavanje ostalih javnih
puteva

Građevinska dozvola

Program

Početak radova:

Projekt/investicija:
Investitor:

Izmjena IP

Naziv

Općina Sv. Petar u Šumi
Namjena i cilj:modernizacija nerazvrstanih cesta na području općine Sv. Petar
u Šumi radi lakšeg i sigurnijeg prometovanja stanovništva.

Uporabna dozvola
Predaja na uporabu
Konačni obračun
Prijenos u dugotr.
nefinan. imovinu
Proj.uključuje gradnju
(DA/NE):

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE
Račun
32329

Naziv računa računskog
plana
asfaltiranje

Ukupno

Izvršeno

Osigurano u proračunu

2 do 7

do 2004.

ili rebalansu za 2005.

1

2

3

40.000

0

Planirano financiranje investicije
nakon
2006.
2007.
2008.
2008.
4
40.000

5

6

7
0
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41112

izgradnja javnog puta

30.000

0

0

30.000

0

0

32329

ostale usluge-javni put

20.000

0

0

20.000

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
Ukupno rashodi i izdaci

IZVORI FINANCIRANJA

(sredstva proračuna JLP(R)S ,
namjenski prihodi - čl. 49 ZP, donacije,
krediti)

Proračun JLP(R)S :

Račun
65232

Naziv računa računskog
plana
Komunalna naknada

90.000

0

0

Ukupno

Izvršeno

Osigurano u proračunu

2 do 7

do 2004.

ili rebalansu za 2005.

1

2

3

90.000

0

Planirano financiranje investicije
nakon
2006.
2007.
2008.
2008.
4

90.000

5

6

7

90.000

0
0
0
0
0

0
Proračun JLP(R)S ukupno:

90.000

0

0

90.000

0

0

0
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Račun

Naziv računa računskog
plana

Strana 129 – Broj 5

Ukupno

Izvršeno

Osigurano u proračunu

Planirano financiranje investicije

2 do 7

do 2004.

ili rebalansu za 2005.

2006.

2007.

2008.

nakon 2008.

1

2

3

4

5

6

7

0

Državni
proračun

0

OSTALI IZVORI:

0
0

Trg.dru.
u javn.
sektoru

0
0
0

Ostalinavesti

0
0
Ostali izvori financiranja ukupno:

0

0

IZVORI UKUPNO:
90.000
0
U donji okvir upišite komentar, u slučaju , da se je vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do
promjene.

Izradio: Klaudio Zgrablić
Telefon: 052/686 444

Datum:

0

0

0

0

0

0

90.000

0

0

0

Odgovorna osoba:Mario Bratulić
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FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE
u kunama - tekuće cijene
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u naselju Sv.
Petar u Šumi

Stanje investicijskog ciklusa
(događaj)

Datum

Potvrda DIP
Potvrda LD/DPU

Šifra

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMIPRORAČUN

Proračunski korisnik:
Općina/grad/županija
Regional. razv. progr.
(DA / NE):
Državni razv. program
(DA / NE):

Lokacijska dozvola:
Potvrda IP

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI

Izg. i rekon. javne rasvjete u Sv.
Petru u Šumi

Građevinska dozvola

Program

Početak radova:

Projekt/investicija:
Investitor:

Izmjena IP

Naziv

Općina Sv. Petar u Šumi
Namjena i cilj:Podizanje razine komunalne opremljenosti, proširenje javne
rasvjete u djelovima naselja koji istom nisu pokriveni a u cilju ujednačenog
komunalnog razvoja kompletnog naselja.

Uporabna dozvola
Predaja na uporabu
Konačni obračun
Prijenos u dugotr. nefinan.
imovinu
Proj.uključuje gradnju
(DA/NE):

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE
Račun
45411

Naziv računa računskog
plana
izgradnja i rekonstrukcija
javne rasvjete

Ukupno

Izvršeno

Osigurano u proračunu

2 do 7

do 2004.

ili rebalansu za 2005.

1

2

3

130.000

0

Planirano financiranje investicije
nakon
2006.
2007.
2008.
2008.
4
130.000

5

6

7
0

Utorak, 21. veljače 2006.
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
Ukupno rashodi i izdaci

IZVORI FINANCIRANJA

(sredstva proračuna JLP(R)S ,
namjenski prihodi - čl. 49 ZP, donacije,
krediti)

Proračun JLP(R)S :

Račun
65231

Naziv računa računskog
plana
Komunalni doprinos

130.000

0

0

Ukupno

Izvršeno

Osigurano u proračunu

2 do 7

do 2004.

ili rebalansu za 2005.

1

2

3

130.000

Planirano financiranje investicije
nakon
2006.
2007.
2008.
2008.
4

50.000

0

5

6

7

50.000

0
0
0
0
0
0
0
0
Proračun JLP(R)S ukupno:

50.000

0

0

50.000

0

0

0
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IZVORI FINANCIRANJA

OSTALI IZVORI:

Račun

Naziv računa računskog plana

Utorak, 21. veljače 2006.

Ukupno

Izvršeno

Osigurano u proračunu

2 do 7

do 2004.

ili rebalansu za 2005.

1

2

3

Državni
proraču
n

0

Trg.dru.
u javn.
sektoru

0

0
0

0
0
63322

Ostalinavesti

Planirano financiranje investicije
nakon
2006.
2007.
2008.
2008.
4
5
6
7

Kapitalne pomoći iz županijskog
proračuna

80.000

80.000

0
0
Ostali izvori financiranja ukupno:

80.000

0

0

80.000

0

0

0

IZVORI UKUPNO:

130.000

0

0

130.000

0

0

0

U donji okvir upišite komentar, u slučaju , da se je vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do
promjene.

Izradio: Klaudio Zgrablić
Telefon: 052/686 444

Datum:

Odgovorna osoba:Mario Bratulić

Utorak, 21. veljače 2006.
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FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE
u kunama - tekuće
cijene
Rekonstrukcija-proširenje vodovodne mreže

Stanje investicijskog ciklusa
(događaj)

Datu
m

Potvrda DIP
Potvrda LD/DPU

Šifr
a

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMIPRORAČUN

Proračunski korisnik:
Općina/grad/županija
Regional. razv. progr. (DA /
NE):
Državni razv. program (DA /
NE):
Program

Lokacijska dozvola:
Potvrda IP
Građevinska dozvola
Početak radova:

Naziv

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI

Proširenje vodovodne mreže

Projekt/investicija:
Investitor:

Izmjena IP

Općina Sv. Petar u Šumi
Namjena i cilj:Rekonstrukcija i proširenje vodovodne mreže zbog podizanja
komunalne opremljenosti naselja i poticanja gospodarskog razvoja.

Uporabna dozvola
Predaja na uporabu
Konačni obračun
Prijenos u dugotr. nefinan.
imovinu
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):
Izvrše
no
do
2004.

Ukupno
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE
2 do 7
Račun
45411

Naziv računa računskog
plana
Kristani

1

2
30.000

0

Osigurano u proračunu

Planirano financiranje investicije

ili rebalansu za 2005.

2006.

2007.

2008.

nakon
2008.

3

4

5

6

7

30.000

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0
0
Ukupno rashodi i izdaci

30.000

Izvrše
no
do
2004.

Ukupno
IZVORI FINANCIRANJA
2 do 7

Proračun JLP(R)S :
(sredstva proračuna JLP(R)S ,
namjenski prihodi - čl. 49 ZP, donacije,
krediti)

Račun
65232

Naziv računa računskog
plana
Komunalna naknada

0

1

2

0

30.000

Osigurano u proračunu

0

Planirano financiranje investicije

ili rebalansu za 2005.

2006.

2007.

2008.

nakon
2008.

3

4

5

6

7

30.000

30.000

0
0
0
0
0
0
0
0
Proračun JLP(R)S ukupno:

30.000

0

0

30.000

0

0

0

Utorak, 21. veljače 2006.
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Izvrše
no
do
2004.

Ukupno
IZVORI FINANCIRANJA
2 do 7

OSTALI IZVORI:

Račun

Naziv računa računskog
plana

1

2

Državni
prorač
un

0

Trg.dru
u javn.
sektoru

0

Osigurano u proračunu

Planirano financiranje investicije

ili rebalansu za 2005.

2006.

2007.

2008.

nakon
2008.

3

4

5

6

7

0
0

0
0
63322

Ostalinavesti

Kapitalne pomoći iz
županijskog proračuna

0
0
0

Ostali izvori financiranja ukupno:

0

0

0

0

0

0

0

IZVORI UKUPNO:

30.000

0

0

30.000

0

0

0

U donji okvir upišite komentar, u slučaju , da se je vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izradio: Klaudio Zgrablić
Telefon: 052/686 444

Datum:

Odgovorna osoba:Mario Bratulić

Strana 136 – Broj 5

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA

Utorak, 21. veljače 2006.

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA - JUO Općine Sveti Petar u Šumi
RAZDJEL:
GLAVA:
Datum

08. veljače 2006. god.

OSOBA ZA KONTAKT
IME

KLAUDIO

PREZIME

ZGRABLIĆ

Telefon:

052/686 444

e-mail:

opcina-sv.petar-u-sumi@pu.htnet.hr

PLAN RADNIH MJESTA
ZA RAZDOBLJE 2006. - 2008.
Broj
Razdjel /
glava

Naziv radnog mjesta

Broj

sistematiziranih
radnih

sredstva u

2
POLOŽAJI I RADNA
MJESTA I. VRSTE
Pročelnik

3
1
1

Broj

mjesta ( 2005. - 2008. )

zaposlenih

1
1

Koeficijent

na dan
2006.

proračunu za
2005.
4

mjesta
1

popunjenih
radnih mjesta
za koja su
osigurana

Broj planiranih popunjenih
radnih

2007.

5

2008.

6
1
1

7
1
1

30.06.2005.

8
1
1

osnov
ni
koefic
ijent

9
1
1

2,20
2,20

osnovni
sa
dodaci
ma
(bez
radnog

osnovni
sa
dodacim
a

Ukupni
koeficije
nt

i radnim

(stupac

staža)

stažom

5 x 11)

10

11

12

0,00

2,20
2,20

2,2
2,2

Utorak, 21. veljače 2006.
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POLOŽAJI I RADNA
MJESTA II. VRSTE
Računovodstveni
referent
POLOŽAJI I RADNA
MJESTA III. VRSTE
Administrativni referent
Komunalni redar
Ukupno za Glavu - Razdjel:
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1

1

1

1

1

1

1,30

1,30

1,3

1

1

1

1

1

1

1,30

1,30

1,3

2
1
1

1

1

1

1

1

1,00

1,00

1

1

1

1

1

1

1,00

1,0000

1

4

3

3

3

3

3

4,5

4,5

13,5

Naziv i datum donošenja pravilnika o unutarnjem redu:Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Sveti Petar u Šumi,
od 15.12.2001.

0

