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Na osnovi članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ 

broj 10/97., 107/07. i 94/13.), te na osnovi članka 30. Statuta Općine Gračišće („Službene novine 

Grada Pazina“ broj 05/13. i 21/13.), Općinsko vijeće Općine Gračišće na sjednici održanoj 07. lipnja 

2016. godine donijelo je 

 

Prve ( I. ) Izmjene Programa  

javnih potreba u području predškolskog odgoja  

za Općinu Gračišće u 2016. godini 

 

Članak 1.  

 U Programu javnih potreba u području predškolskog odgoja za Općinu Gračišće u 2016. 

godinu ( „Službene novine Grada Pazina“ broj 47/15. ) Članak 2. mijenja se i glasi: 

 „U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Općine Gračišće za 2016. godinu osigurat 

će se sredstva za: 

   Kuna 

 a) Dječji vrtić - redoviti programi  

1. Plaće djelatnika  450.000,00 

2. Program Predškole 3.000,00 

   

 Ukupno redoviti programi 453.000,00 

   

 b) Ostali programi za djecu  

3. Program Dana dječje radosti 10.000,00 

4. Ostale donacije za predškolski odgoj 1.000,00 

 

 

Ukupno Ostali programi 

 

                11.000,00 

    S V E U K U P N O (a + b) 464.000,00“ 

 

 

Članak 2. 

Ove Prve ( I. ) izmjene  Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 

 

KLASA: 400-08/15-01/07 

Urbroj: 2163/02-02-02-16-9 

Gračišće, 07. lipnja 2016. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

     Predsjednik  

 Općinskog vijeća 

Marijan Brozan, v.r. 
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Na temelju članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( "Narodne novine", broj: 36/95., 

109/95., 21/96., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 

153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12. 94/13.,153/13. i 36/15.) i članka 30. Statuta Općine Gračišće 

(«Službene novine Grada Pazina» broj 05/13. i 21/13.), Općinsko vijeće Općine Gračišće  na sjednici 

održanoj  07. lipnja 2016. godine, donijelo je  

 

Prve ( I. ) izmjene Programa  

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

za 2016. Godini u Općini Gračišće 

 

Članak 1. 

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Općinu Gračišće u 2016. 

Godini („Službene novine Grada Pazina“ broj 47/15.) u članku 1. mijenja se: 

„Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Gračišće u iznosu od 2.418.100 kuna za razdoblje kalendarske godine 2016. za: 

- urbanistički planovi uređenja, 

- Zgrada do Općinske uprave, 

- proširenje groblja u Gračišću i Škopljaku, 

- popločenje, 

- potporni zid ispred Općine, 

- izgradnja javne rasvjete, 

- Kašća, 

- asfaltiranje nerazvrstanih lokalnih cesta,  

- izgradnja vodovodnih ogranaka, 

-izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u naselju  Gračišću.“ 

 

Članak 2.  

Članak 11. mijenja se i glasi: 

„Projekt Izgradnja dječjeg vrtića, troškovi usluga,  planira se u iznosu od 23.750,00 kuna. 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se : 

-  iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 23.750,00 kuna.“ 

 

Članak 3. 

Dodaje se članak 12. koji glasi:  

„Ove Prve ( I. ) izmjene  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

stupaju na snagu osmog dana od dana objave  u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.“ 

  

KLASA: 361-01/15-01/31 

URBROJ: 2163/02-02-02-16-4 

Gračišće,  07. lipnja 2016. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

      Predsjednik  

  Općinskog vijeća 

Marijan Brozan, v.r. 
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Na temelju članka 14. Zakona o 

proračunu („Narodne novine„ broj  87/08., 

136//12. i 15/15.) i članka 30. Statuta Općine 

Gračišće („Službene novine Grada Pazina„  

broj 05/13. i 21/13.), Općinsko vijeće Općine 

Gračišće na sjednici održanoj 07. svibnja  

2016. godine donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna 

Općine Gračišće za 2016. godinu 

 

 

Članak 1. 

 U Odluci o izvršavanju Proračuna 

Općine Gračišće za 2016. godinu ( Službene 

novine Grada Pazina broj 47/15. ) članak 10. 

stavak 9.  mijenja se i glasi:  

„Očekivani iznos novog duga iznosi 

2.240.000,00 kn.“ 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) 

dana od objave u  Službenim  novinama  Grada  

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, 

Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi. 

 

 

KLASA: 400-08/15-01/08 

URBROJ: 2163/02-02-02-16-4 

Gračišće, 07. lipnja 2016. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Marijan Brozan, v.r. 
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Na temelju članka 35., stavka 2. 

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

(„Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 

137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 

79/06., 141/06., 146/06., 146/08., 38/09., 

153/09., 143/12. i 152/14.), članka 5. Odluke o 

načinu, uvjetima i postupku raspolaganja 

imovinom u vlasništvu Općine Gračišće 

(„Službene novine Grada Pazina“, broj 13/12.) 

i članka 30. Statuta Općine Gračišće 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 05/13 i 

21/13), Općinsko vijeće Općine Gračišće na 

svojoj sjednici održanoj dana 07. lipnja 2016. 

godine, donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnina u vlasništvu 

Općine Gračišće 

 

 

Članak 1. 

Daju se na prodaju putem javnog 

natječaja prikupljanjem pisanih ponuda 

nekretnine u suvlasništvu Općine Gračišće, i 

to: 

Suvlasnički dio nekretnina oznake k.č. 

295 ZGR, upisana u z.k.ul. 871 k.o. Gračišće, 

stambena zgrada, površine 99,88 m2 sa 

utvrđenom tržišnom vrijednošću, odnosno 

početnom cijenom u iznosu od 90.000.00 kuna 

(suvlasnički dio Općine Gračišće 3/8 iznosi 

33.750,00 kuna) i k.č. 294/3 ZGR, upisana u 

z.k.ul. 2795 k.o. Gračišće, građevinsko 

zemljište površine 428 m2, sa utvrđenom 

tržišnom vrijednošću, odnosno početnom 

cijenom utvrđenom u  iznosu od 41.000.00 

kuna (suvlasnički dio Općine Gračišće 3/12 

iznosi 10.250,00 kuna). 

Predmetne nekretnine nalaze se u 

naselju Mraki.  

 

Članak 2. 

Početna prodajna cijena nekretnina 

utvrđena je procjenom tržišne vrijednosti 

nekretnina ovlaštenog sudskog vještaka 

graditeljske struke. 
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Članak 3. 

Natječaj se provodi sustavom 

zatvorenih pisanih ponuda. 

 

Članak 4. 

U skladu s ovom Odlukom i Odlukom 

o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja 

imovinom u vlasništvu Općine Gračišće, 

općinski načelnik objaviti će Natječaj za 

prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 

Gračišće. U natječaju će se naznačiti način i 

rok isplate kupoprodajne cijene za navedene 

nekretnine. 

 

Članak 5. 

Pri odabiru najpovoljnije ponude 

Natječajna komisija za promet imovinom u 

vlasništvu Općine Gračišće vodit će se 

kriterijem najviše ponuđene cijene. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8.) 

dana od dana objave u Službenim novinama 

Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u 

Šumi. 

 

KLASA: 943-01/16-01/05 

URBROJ: 2163/02-02-02-16-2 

Gračišće, 07. lipnja 2016. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Marijan Brozan v.r. 
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Na temelju članka 35. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 

144/12. i 18/13.) i članka 30. Statuta Općine 

Gračišće (»Službene novine Grada Pazina», 

broj 05/13. i 21/13.), Općinsko vijeće Općine 

Gračišće  na sjednici održanoj  07. lipnja 2016. 

godine donosi 

 

O D L U K U 

o izdavanju izmjene i dopune suglasnosti za 

provedbu projekta "Izgradnje i opremanja 

dječjeg vrtića u naselju Gračišće  

na k.č. 1270/4 k.o. Gračišće" 

  

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom izdaje suglasnost 

za provedbu projekta "Izgradnje dječjeg vrtića 

u naselju Gračišće na k.č. 1270/4 k.o. 

Gračišće". 

 

Članak 2. 

Suglasnost za provedbu projekta 

"Izgradnje dječjeg vrtića u naselju Gračišće na 

k.č. 1270/4 k.o. Gračišće", kao i Izjava o 

dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i 

različitim interesnim skupinama, čine sastavni 

dio ove Odluke, ali nisu predmet objave u 

Službenim novinama Grada Pazina i Općina 

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 

Motovun i Sv. Petar u Šumi.   

 

Članak 3.  

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, 

Suglasnost za provedbu projekta "Izgradnje 

dječjeg vrtića u naselju Gračišće na k.č. 1270/4 

k.o. Gračišće", kao i Izjava o dostupnosti 

ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim 

interesnim skupinama objaviti će se na internet 

stranici Općine Gračišće. 

 

Članak 4.  

 Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) 

dana od dana objave u Službenim novinama 

Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u 

Šumi. 

 

 KLASA: 601-01/14-01/15 

URBROJ: 2163/02-02-02-16-55 

Gračišće, 07. lipnja 2016.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Marijan Brozan v.r. 
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Na temelju članka 35. Zakona o 

lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 

125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. i 

137/15.) i članka 30. Statuta Općine Gračišće 

("Službene novine grada Pazina" 05/13. i 

21/13.), Općinsko vijeće Općine Gračišće na 

sjednici održanoj dana 07.  lipnja 2016. godine 

donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o  odobrenju obročne otplate komunalnog 

doprinosa trgovačkom društvu  

Cesta d.o.o. Pula 

 

 

Članak 1. 

Trgovačkom društvu Cesta d.o.o. Pula 

odobrava se obročna otplata komunalnog 

doprinosa u ukupnom iznosu od 841.163,40 

kuna na način da 50% ukupnog iznosa plati 

odmah, odnosno u roku od 15 dana od stupanja 

na snagu ove Odluke, a preostali iznos da plati 

u tri jednaka tromjesečna obroka, odnosno 

II.obrok najkasnije do 30.09.2016., III. obrok 

najkasnije do 31.12.2016. i IV. obrok 

najkasnije do 31.03.2017. 

 

Članak 2. 

Budući se radi o iznosu komunalnog 

doprinosa većem od 400.000.00 kuna obročna 

otplata može se odobriti samo ako obveznik 

pruži odgovarajuće osiguranje radi naplate 

cjelokupne tražbine Općine Gračišće s osnova  

komunalnog doprinosa.   

Po toj osnovi Cesta d.o.o. Pula 

obvezuje se dostaviti Općini Gračišće 

potpisanu i ovjerenu bjanko zadužnicu na iznos 

do 1.000.000.00 kuna.  

 

Članak 3. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel 

Općine Gračišće da izradi aneks Rješenja o 

komunalnom doprinosu od 21.rujna 2015. 

godine, te  da provede sve  radnje potrebne za 

provedbu ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Ukoliko trgovačko društvo Cesta d.o.o. 

Pula ne postupi sukladno ovoj Odluci 

cjelokupni iznos komunalnog doprinosa   

naplatit će se prisilno, odnosno provesti će se  

ovrha radi naplate dospjele tražbine s osnova 

komunalnog doprinosa. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

objave u Službenim novinama Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 

Motovun i Sv. Petar u šumi. 

 

 

KLASA: UP/I-363-01/15-01/24 

URBROJ: 2163/02-02-02-16-15 

Gračišće, 07. lipnja 2016.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Marijan Brozan v.r. 
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Na temelju članka 6. i članka 30. 

Statuta Općine Gračišće («Službene novine 

Grada Pazina» broj 5/13. i 21/13.) te članka 2. 

Odluke o priznanjima i nagradama Općine 

Gračišće, („Službene novine Grada Pazina“ 

broj 16/08. i 5/15.), Općinsko vijeće Općine 

Gračišće, na sjednici održanoj dana 7. lipnja 

2016. godine, donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o dodjeli javnih priznanja 

Općine Gračišće za 2016. godinu 

 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Gračišće 

dodjeljuje četiri priznanja Općine Gračišće u 

2016. godini i to:  
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1. OPG "Smoljan"  iz Batluga, 

dodjeljuje se Povelja Općine Gračišće za 

uspješan dugogodišnji rad u razvitku ruralnog 

turizma na području Općine Gračišće, 

2. OPG "Putinja Rafael i Orfej" iz 

Bregi, dodjeljuje se Povelja Općine Gračišće 

za uspješan dugogodišnji rad u razvitku 

ruralnog turizma na području Općine Gračišće, 

3. Bistro "Pod lipom" u vlasništvu 

Nataše Sirotić, dodjeljuje se Povelja Općine 

Gračišće zbog iznimno dobre i dugogodišnje 

suradnje s Općinom Gračišće,  

4. Obrt za elektroinstalacijske radove 

"Brozan Elektro", u vlasništvu Dionizija 

Brozana, dodjeljuje se Povelja Općine 

Gračišće za uspješan dugogodišnji rad na 

području Općine Gračišće i za iznimno dobru 

suradnju s Općinom Gračišće. 

 

Članak 2. 

Priznanja će uručiti na svečanoj 

sjednici Općinskog vijeća Općine Gračišće 17. 

lipnja 2016. godine Općinski načelnik.  

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

Službenim novinama Grada Pazina i Općina 

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 

Motovun i Sv.Petar u Šumi.  

 

 

KLASA: 061-01/16-01/01  

URBROJ: 2163/02-02-02-16-10  

Gračišće, 7. lipnja 2016.  

 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Marijan Brozan v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

   ISTARSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA GRAČIŠĆE 

        Općinsko vijeće 

 

KLASA: 943-01/16-01/04 

URBROJ : 2163/02-02-02-16-2 

Gračišće, 07. lipnja 2016.  

  

 Na temelju članka 10. Odluke o 

načinu, uvjetima  i postupku raspolaganja 

imovinom u vlasništvu Općine Gračišće 

(Službene novine Grada Pazina  br. 13/12 ) i 

članka 30. Statuta Općine Gračišće ( Službene 

novine Grada Pazina br. 05/13 i 21/13) 

Općinsko  vijeće Općine Gračišće na sjednici 

održanoj dana 07. lipnja 2016.  godine, donosi:  

 

 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Natječajne komisije za 

promet imovinom u vlasništvu  

Općine Gračišće 

 

 

Članak 1. 

U Natječajnu komisiju za promet 

imovinom u vlasništvu Općine Gračišće (dalje: 

Natječajna komisija) imenuje se: 

1. Damir Baćac, za predsjednika, 

2. Irma Šuran, za člana, 

3. Marijan Brozan, za člana, 

4. Mauricio Smoković, za člana, 

5. Nensi Fonović Rade, za člana. 

 

Članak 2 

Mandat komisije traje  četiri (4) 

godine. 

 

Članak 3. 

Natječajna komisija za promet 

imovinom u vlasništvu Općine Gračišće, u 

skladu sa odredbama Odluke o načinu, 

uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u 
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vlasništvu Općine Gračišće, te u skladu s 

objavljenim natječajem za promet imovine 

provodi postupak i predlaže općinskom vijeću 

Općine Gračišće najpovoljnijeg ponuđača i 

uvjete za zaključivanje ugovora. 

Natječajna komisija punovažno 

odlučuje ako njenoj sjednici prisustvuje 

natpolovična većina ukupnog broja njenih 

članova. 

 

Članak 4. 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja  

prestaje važiti Rješenje o imenovanju 

Natječajne komisije za promet imovinom i 

nekretninama  u vlasništvu Općine Gračišće 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 15/13.). 

 

Članak 5. 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog 

(8.) dana od dana objave u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, i 

Sv.Petar u Šumi. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Marijan Brozan v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

   ISTARSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA GRAČIŠĆE 

        Općinsko vijeće 

 

KLASA: 400-01/16-01/10 

URBROJ: 2163/02-02-02-16-2 

Gračišće, 07. lipnja 2016.  

 

 

Na temelju članka 9. Izjave o 

osnivanju društva s ograničenom 

odgovornošću „Gračišće“ d.o.o. i članka  30. 

Statuta Općine Gračišće („Službene novine 

Grada Pazina“ broj 05/13. i 21/13.), Općinsko 

vijeće Općine Gračišće na sjednici održanoj 

07. lipnja 2016. godine donosi slijedeći   

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

1. Prihvaća se Godišnji financijski 

izvještaj poduzeća Gračišće d.o.o. za 2015. 

godinu, uz Odluku o utvrđivanju godišnjih 

financijskih izvještaja za 2015. godinu i 

Odluku o pokriću gubitka društva. 

2. Ovaj Zaključak objavit će se u 

službenim novinama Grada Pazina i Općina 

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 

Motovun i Sveti Petar u šumi. 

 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Marijan Brozan v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

   ISTARSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA GRAČIŠĆE 

        Općinsko vijeće 

 

KLASA: 320-01/16-01/03 

URBROJ: 2163/02-02-02-16-3 

Gračišće, 7. lipnja  2016.  

 

 Na temelju članka 30. Statuta Općine 

Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ 

broj 05/13. i 21/13.), Općinsko vijeće Općine 

Gračišće na sjednici održanoj  7. lipnja 2016. 

godine donosi slijedeći   

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Fonda za 

razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 

razdoblje od 1995. do 2015. godine. 

2. Ovaj Zaključak objavit će se u 

službenim novinama grada Pazina i Općina 

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 

Motovun i Sv. Petar u šumi. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE GRAČIŠĆE 

 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Marijan Brozan v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

  ISTARSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA GRAČIŠĆE 

     Općinski načelnik 
 

KLASA:  061-01/16-01/01 

URBROJ: 2163/02-01-01-16-9 

Gračišće, 6. lipanj 2016.  
 

Na temelju članka 45. Statuta Općine 

Gračišće («Službene novine Grada Pazina» 

broj 5/13. i 21/13.) te članka 18. Odluke o 

priznanjima i nagradama Općine Gračišće, 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 16/08. i 

5/15.), Načelnik Općine Gračišće dana 6. 

lipnja 2016. godine donosi sljedeću 
 

O D L U K U  

o dodjeli Općinske nagrade 

 

Članak 1. 

Načelnik Općine Gračišće dodjeljuje 

Povelju Općine Gračišće Danieleu Perniću 

zbog posebnog doprinosa u organizaciji 

manifestacije "Zasopimo na organić" u kojoj 

kao organizator sudjeluje već petnaest godina 

za redom.  
 

Članak 2. 

Priznanje iz članka 1. ove Odluke 

dodijeliti će Općinski načelnik na svečanoj 

sjednici Općine Gračišće dana 17. lipnja 2016. 

godine. 
 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, te će se objaviti u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 

Petar u Šumi i na Internet stranici Općine 

Gračišće. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK  

OPĆINE GRAČIŠĆE 
 

Općinski načelnik 

Ivan Mijandrušić, v.r. 
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Na temelju članka 35. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 

144/12., 19/13. i 137/15.) te članka 16. Statuta 

Općine Karojba („Službene novine Grada 

Pazina“ broj 9/13.), Općinsko vijeće Općine 

Karojba na sjednici održanoj 09. lipnja 2016. 

godine, donosi 

 

 

O D L U K U 

o donošenju Programa ukupnog razvoja 

Općine Karojba 2015. - 2020. 

 

 

Članak 1. 

 Prihvaća se i donosi Program ukupnog 

razvoja Općine Karojba 2015. - 2020. (u 

daljnjem tekstu: Program) 

 

Članak 2. 

 Tekst Programa čini sastavni dio ove 

Odluke i neće se objaviti u Službenim 

novinama Grada Pazina. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 

Petar u Šumi. 
 

 

KLASA: 302-02/16-01/01 

URBROJ: 2163/08-02-02-16-4 

Karojba, 09. lipnja 2016.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE KAROJBA 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Irenko Pilat, v.r. 

 

 

195 

 

Na temelju članka 6. Zakona o 

savjetima mladih («Narodne novine» broj 

41/14.) i članka 16. Statuta Općine Karojba 

("Službene novine Grada Pazina" broj 9/13.), 

Općinsko vijeće Općine Karojba na sjednici 

održanoj 09. lipnja 2016. godine, donosi 

 

 

O D L U K U 

o osnivanju Savjeta mladih  

Općine Karojba 
 

 

I. OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se Savjet 

mladih  Općine Karojba  (dalje u tekstu: 

Savjet mladih), uređuje broj i način izbora 

članova i zamjenika članova Savjeta mladih, 

djelokrug, način utjec aja Savjeta mladih na 

rad Općinskog vijeća Općine Karojba (dalje u 

tekstu: Općinsko vijeće) u postupku donošenja 

odluka i drugih akata od neposrednog 

interesa za mlade i u vezi s mladima, način 

financiranja rada i programa Savjeta mladih, 

odnos Savjeta mladih i Općinskog vijeća te 

Općinskog načelnika Općine Karojba (dalje u 

tekstu: Općinski načelnik), te druga pitanja od 

značenja za rad Savjeta mladih. 

 

Članak 2. 
Savjet mladih je savjetodavno tijelo 

Općine Karojba koje se osniva u cilju aktivnog 

uključi vanja mladih u javni život, te 

informiranja i savjetovanja mladih u Općini 

Karojba, uvažavajući načela nediskriminacije,   

partnerstva,  suradnje  i  aktivnog  

sudjelovanja  mladih  u  društvene  i  

gospodarske aktivnosti Općine Karojba. 

 

Članak 3. 
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, 

a imaju rodno značenje  koriste se neutralno  

i odnose se jednako na muški i ženski spol. 
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II. BROJ, SASTAV I NAČIN IZBORA 

ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA  

SAVJETA MLADIH 
 

Članak 4. 
Savjet mladih ima  pet  (5)  članova, 

uključujući predsjednika i zamjenika 

predsjednika. Članovi Savjeta mladih imaju 

zamjenike. 

Za članove i zamjenike članova 

Savjeta mladih mogu se kandidirati i biti 

izabrane osobe koje u trenutku podnošenja 

candidature za članstvo imaju od navršenih   

15 do navršenih   30 godina života, s 

prebivalištem  ili boravištem  na području  

Općine Karojba. 

 

Članak 5. 
Općinsko  vijeće pokreće postupak 

izbora članova Savjeta mladih i njihovih 

zamjenika Javnim pozivom za isticanje 

kandidatura (dalje u tekstu: Javni poziv). 

Postupak iz stavka 1. ovoga članka 

počinje objavom Javnog poziva. 

Javni  poziv  objavljuje  se  na  web  

stranicama  Općine  Karojba, najmanje tri (3) 

mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta 

mladih. 

Javni  poziv  mora  sadržavati  opis  

postupka  izbora,  uvjete  za isticanje  

kandidatura,  rokove  za prijavu  i  rokove  u  

kojima  će  biti  provedena  provjera  

zadovoljavanja  formalnih  uvjeta  prijavljenih 

kandidata te rokovi za izbor članova i 

zamjenika članova Savjeta mladih i druge 

obavijesti. 

 

Članak 6. 
Kandidature za članove Savjeta 

mladih i njihove zamjenike temeljem Javnog 

poziva ističu udruge koje su sukladno svom 

statutu ciljno i prema djelatnostima 

opredijeljene za rad s mladima i za mlade, 

učenička vijeća, podmladci političkih 

stranaka, sindikalnih ili strukovnih 

organizacija u Republici Hrvatskoj i 

neformalne skupine mladih u roku od 15 dana 

od dana objave Javnog poziva na web 

stranicama Općine Karojba. 

Ovlašteni predlagatelji mogu  

predložiti  najviše  onoliko  kandidata  koliko  

se  članova  Savjeta mladih bira. 

 

 

Članak 7. 
Kandidature  za izbor članova Savjeta 

mladih podnose se u pisanom obliku 

Komisiji za izbor i imenovanja Općinskog 

vijeća (dalje u tekstu: Komisija). 

Kandidatura iz stavka 1. ovoga članka 

obavezno sadrži: 

- naziv i sjedište ovlaštenog 

predlagatelja; 

- podatke o kandidatima za članove i 

za zamjenike članova Savjeta mladih (ime i 

prezime, datum i godinu rođenja, prebivalište 

odnosno boravište kandidata). 

Kada je predlagatelj neformalna 

skupina mladih kandidatura, osim podataka iz 

stavka 2. ovoga članka  mora  sadržavati  čitko  

ispisanu  listu  predlagatelja  (ime  i  prezime,  

datum  i  godinu  rođenja, prebivalište 

odnosno boravište) s najmanje 10 potpisa 

mladih u dobi od 15 do navršenih 30 godina 

života. 

Razmatraju  se samo potpuni i 

pravovremeni  prijedlozi, ovjereni pečatom i 

potpisom ovlaštene osobe predlagatelja. 

 

Članak 8. 
Nakon zaprimanja  pisanih  i 

obrazloženih  kandidatura  za članove  i 

zamjenike  članova  Savjeta mladih, Komisija 

obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih 

kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka  

za podnošenje  prijava,  sastavlja  Izvještaj  o 

provjeri  formalnih  uvjeta  te utvrđuje  popis  

važećih kandidatura. 

Izvještaj o provjeri formalnih uvjeta i 

popis važećih kandidatura Komisija dostavlja 

Općinskom vijeću i objavljuje se na mrežnim 

stranicama Općine Karojba, a obavijest o tome 

u sredstvima javnog priopćavanja. 

 

Članak 9. 
Općinsko vijeće na prvoj sjednici 

nakon objave popisa važećih kandidatura 

raspravlja Izvještaj o provjeri formalnih uvjeta 

i s popisa važećih kandidatura za članove i 

zamjenike članova Savjeta mladih tajnim 
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glasovanjem bira članove i zamjenike članova 

Savjeta mladih. 

Glasovanje se provodi na glasačkim 

listićima koji su iste veličine, boje i oblika, 

ovjereni  pečatom Općinskog  vijeća.  Na  

glasačkom  listiću  prezime  kandidata  navodi  

se  abecednim  redom.  Uz  svakog kandidata 

navodi se ime i prezime zamjenika člana. 

Glasuje se na način da se zaokruži 

redni broj ispred prezimena pojedinog 

kandidata. Važeći je onaj listić na kojem su 

zaokruženi brojevi ispred prezimena najviše 

pet (5) kandidata. Za članove Savjeta mladih 

izabrani su kandidati od rednog broja 1. do 

rednog broja 5. na rang listi dobivenih 

glasova. 

U slučaju da nije moguće izabrati 

Savjet mladih ako dva ili više kandidata imaju 

jednaki broj glasova, glasovanje se ponavlja 

za izbor kandidata do punog broja članova 

Savjeta mladih između oni h kandidata koji u 

prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak 

broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se 

ne izaberu svi članovi Savjeta mladih. 

Rezultati izbora za članove i 

zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju 

se na web stranicama Općine Karojba. 

 

III.  MANDAT ČLANOVA   

SAVJETA MLADIH  

Članak 10. 
 

Članovi Savjeta mladih i njihovi 

zamjenici biraju se na tri  (3) godine. 

Mandat zamjenika člana Savjeta 

mladih vezan je uz mandat člana Savjeta 

mladih. 

Općinsko vijeće razriješit će člana 

Savjeta mladih i prije isteka mandata: 1) ako 

neopravdano izostane s najmanje 50% 

održanih sjednica Savjeta mladih u godini 

dana i  2) na osobni zahtjev. 

U slučaju iz stavka 3. točke 1. 

ovoga članka o razlozima  za razrješenje  

pojedinog člana prije isteka mandata, Savjet 

mladih dužan je obavijestiti predsjednika 

Općinskog vijeća. 

Zahtjev za razrješenje na osobni 

zahtjev član Savjeta mladih dostavlja 

predsjedniku Općinskog vijeća. 

Član  Savjeta  mladih  koji  za  vrijeme  

trajanja  mandata  navrši  30  godina  nastavlja  

s radom u Savjetu mladih do isteka mandata 

na koji je izabran. 

 

Članak 11. 
Ako broj članova Savjeta mladih 

bude manji od dvije trećine članova Savjeta 

mladih Općinsko vijeće će provesti postupak 

dodatnog izbora za onoliko članova koliko ih 

je prestalo biti članom Savjeta mladih. Na 

postupak dodatnog izbora odgovarajuće se 

primjenjuju odredbe ove Odluke koje se 

odnose na izbor članova Savjeta mladih. 

Mandat članova Savjeta mladih 

izabranih  postupkom  dodatnog izbora traje 

do isteka mandata članova Savjeta mladih 

koji su izabrani u postupku redovitog izbora. 

Općinsko vijeće raspustit će Savjet mladih 

ako Savjet mladih ne održi sjednicu dulje od 

šest (6) 

mjeseci. 

 

IV. KONSTITUIRANJE  

SAVJETA MLADIH  

 

Članak 12. 
Savjet mladih mora se konstituirati u 

roku od 30 dana od dana objave rezultata 

izbora za članove Savjeta mladih na web 

stranicama Općine Karojba. 

Konstituirajuću  sjednicu Savjeta 

mladih saziva i sjednicom predsjedava do 

izbora predsjednika Savjeta mladih 

predsjednik Općinskog vijeća. 

Na prvoj sjednici bira se predsjednik 

i zamjenik predsjednika Savjeta mladih 

većinom glasova svih članova Savjeta mladih. 

Savjet mladih konstituiran je izborom 

predsjednika Savjeta mladih. 

Obavijest o konstituiranju Savjeta 

mladih objavljuje se na web stranicama 

Općine Karojba. 

Ako Savjet mladih u roku od 30 dana 

od dana proglašenja službenih rezultata izbora 

za članove Savjeta mladih ne izabere 

predsjednika, Općinsko vijeće će objaviti  

novi Javni poziv za izbor članova Savjeta 

mladih. 
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Članak 13. 
Savjet mladih predstavlja predsjednik 

Savjet mladih. 

Predsjednik  Savjet mladih saziva 

sjednice Savjeta mladih i predsjedava  im, 

predstavlja  Savjet mladih prema trećima, 

obavlja druge poslove koji su mu stavljeni 

u nadležnost Zakonom o savjetima mladih 

(dalje u tekstu: Zakon), ovom Odlukom i 

Poslovnikom o radu Savjeta mladih. 

Predsjednika  Savjeta mladih u 

slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti 

zamjenjuje zamjenik predsjednika. 

 

Članak 14. 
Ako  predsjednik  Savjeta  mladih  ne  

obavlja  svoje  dužnosti  sukladno  Zakonu,  

općim  aktima Općine Karojba te Poslovnika o 

radu, Savjet mladih može natpolovičnom 

većinom glasova svih članova Savjeta mladih 

pokrenuti postupak njegovog razrješenja s 

funkcije predsjednika Savjeta mladih i izbora 

novog predsjednika. 

Ako Savjet mladih ne pokrene  

postupak  izbora novog predsjednika  

sukladno  stavku 1. ovoga članka  Općinsko  

vijeće  može  uputiti  Savjetu  mladih  

inicijativu  za pokretanje  postupka  izbora  

novog predsjednika Savjeta mladih. 

Ako zamjenik predsjednika  Savjeta 

mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno 

Zakonu, općim aktima  Općine Karojba te 

Poslovnika o radu Savjeta mladih, 

predsjednik Savjeta mladih ili najmanje dva  

(2)  člana  Savjeta  mladih  može  pokrenuti  

postupak  za  njegovo  razrješenje  s funkcije  

zamjenika predsjednika i za izbor novog 

zamjenika predsjednika Savjeta mladih. 

Ako predsjednik ili zamjenik 

predsjednika Savjeta mladih bude razriješen 

dužnosti prije isteka mandata,  postupak 

izbora predsjednika  ili zamjenika  

predsjednika  provodi se na isti način i po 

istom postupku, a mandat novoizabranog 

predsjednik ili zamjenik predsjednika traje 

najdulje do isteka mandata članova Savjeta 

mladih izabranih na redovnim izborima. 

 

 

 

V. DJELOKRUG I NAČIN RADA 

SAVJETA MLADIH Članak 15. 
 

Savjet mladih u  okviru svoga 

djelokruga: 

- raspravlja  na sjednicama  Savjeta  

mladih  o pitanjima  značajnim  za rad 

Savjeta  mladih,  te o pitanjima iz djelokruga  

Općinskog vijeća koja su od interesa za 

mlade; 

- u suradnji s predsjednikom 

Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću 

donošenje odluka od značaja za mlade, 

donošenje programa i drugih akata od 

značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na 

području Općine Karojba, raspravu o 

pojedinim pitanjima od značenja za 

unaprjeđivanje položaja mladi h na području 

Općine Karojba, te način rješavanja navedenih 

pitanja; 

- putem svojih predstavnika sudjeluje 

u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja 

odluka, mjera, programa  i drugih akata od 

osobitog značenja za unaprjeđivanje  

položaja mladih na području  Općine 

Karojba, davanjem mišljenja, prijedloga i 

preporuka o pitanjima i temama od interesa za 

mlade; 

-  sudjeluje  u  izradi,  provedbi  i  

praćenju  provedbe  lokalnih  programa  za  

mlade,  daje  pisana očitovanja  i prijedloge  

nadležnim  tijelima  o potrebama  i 

problemima  mladih, a po potrebi predlaže  i 

donošenje programa za otklanjanje nastalih 

problema i poboljšanje položaja mladih; 

- potiče  informiranje  mladih  o  svim  

pitanjima  značajnim  za  unaprjeđivanje  

položaja  mladih, međusobnu   suradnju   

savjeta  mladih  u  Republici   Hrvatskoj,   te  

suradnju   i  razmjenu   iskustava   s 

organizacijama civilnoga društva i 

odgovarajućim tijelima drugih zemalja; 

- predlaže  i daje na odobravanje  

Općinskom  vijeću Program rada s 

financijskim  planom radi ostvarivanja 

programa rada Savjeta mladih; 

- potiče razvoj  financijskog  okvira 

provedbe  politike  za mlade i podrške  

razvoju organizacija mladih i za mlade, te 

sudjeluje u programiranju  prioriteta natječaja 
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i određivanja kriterija financiran ja 

organizacija mladih i za mlade, te 

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade. 

 

Članak 16. 
Općina Karojba osigurava dostupnost 

informacija o svim pitanjima od interesa za 

mlade, o članovima  Savjeta  mladih,  

njihovim  zamjenicima  i  radu  Savjeta  

mladih,  na  web  stranicama  Općine Karojba. 

 

Članak 17. 
Savjet  mladih  razmatra  prijedloge  

općih  i drugih  akata  kojima  se uređuju  

pitanja  koja  se na neposredan način tiču 

mladih u Općini Karojba iz nadležnosti 

Općinskog vijeća. 

Sve prijedloge, komentare i primjedbe 

prema  Općinskom  vijeću,  Savjet  mladih  

dostavlja  u pisanom obliku. 

 

Članak 18. 
Savjet mladih radi na sjednicama koje 

se održavaju kao redovite i izvanredne. 

Redovite sjednice Savjeta mladih 

predsjednik je dužan sazvati najmanje jednom 

u tri (3) mjeseca. Predsjednik  Savjeta  mladih  

dužan  je sazvati  izvanrednu  sjednicu  

Savjeta  mladih na prijedlog najmanje dva (2) 

člana. 

 

Članak 19. 
Način rada Savjeta mladih pobliže se 

uređuje Poslovnikom o radu Savjeta mladih. 

Poslovnik o radu donosi se većinom glasova 

svih članova Savjeta mladih. 

 

Članak 20. 
Savjet mladih donosi odluke većinom 

glasova ako je na sjednici nazočna većina 

članova Savjeta mladih, ako Zakonom, ovom 

Odlukom i Poslovnikom o radu Savjeta 

mladih nije drukčije određeno 

Član  Savjeta  mladih  odnosno  njegov  

zamjenik  koji  je  neposredno  osobno  

zainteresiran  za donošenje odluke o nekom 

pitanju može sudjelovati u raspravi o tom 

pitanju, ali je izuzet od odlučivanja. 

Smatra  se da je član Savjeta  mladih  

neposredno  osobno  zainteresiran  za 

donošenje  odluke o nekom pitanju ako se 

odluka odnosi na projekt u kojemu osobno 

sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj 

on ima udio u vlasništvu ili je član Savjeta 

mladih ujedno i član pravne osobe ili njezinih 

tijela upravljanja. 

Ako je član Savjeta mladih spriječen 

sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, 

zamjenjuje ga njegov zamjenik. Zamjenik ima 

sva prava i obveze člana Savjeta mladih. 

 

Članak 21. 
U radu Savjeta mladih mogu 

sudjelovati  i osobe koje nisu članovi Savjeta 

mladih ako svojim radom mogu pridonijeti u 

pripremi stručnih podloga za zauzimanje 

stajališta u postupku izrade, donošenja i 

provedbe  Programa  rada Savjeta  mladih i 

drugih akata iz njegova djelokruga,  te 

davanju mišljenja, prijedloga  i  preporuka  

Općinskom  vijeću  u  vezi  s  donošenjem  

odluka  i  programa  od  interesa  za mlade. 

Na sjednice Savjeta mladih se prema 

potrebi pozivaju i predstavnici  upravnog  

tijela  Općine 

Karojba i drugih tijela ako to zahtijeva sadržaj 

dnevnog reda, a o kojem se raspravlja i 

odlučuje. 

Osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka 

sudjeluju u radu Savjeta mladih, bez prava 

odlučivanja. 

 

Članak 22. 
Savjet mladih, može u skladu sa 

svojim djelokrugom, osnivati stalne i 

povremene radne skupine za pojedina 

područja djelovanja, te organizirati  forume, 

tribine i radionice za pojedine dobne 

skupine mladih ili srodne vrste problema 

mladih. 

Zadaci, način rada, sastav, broj 

članova i druga pitanja vezana za izbor ili 

imenovanje članova radnih skupina urediti će 

se Poslovnikom o radu Savjeta mladih. 

U radu radnih tijela Savjeta mladih 

mogu sudjelovati i osobe iz članka 21. ove 

Odluke, bez prava odlučivanja. 

 

Članak 23. 
U cilju unapređenja  rada, a osobito  

na razmjeni  iskustava  i programa  za 

poboljšanje  položaja mladih Savjet  mladih  
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surađuje s organiziranim  oblicima  djelovanja  

mladih  i neformalni m skupinama mladih  i 

sa savjetima  mladih  drugih  jedinica  lokalne  

i područne  (regionalne)  samouprave  u 

zemlji  i inozemstvu, te s organizacijama 

mladih. 

 

VI. PROGRAM RADA SAVJETA 

MLADIH Članak 24. 
 

Savjet mladih donosi Program rada 

za svaku kalendarsku  godinu i podnosi ga 

na odobravanje 
Općinskom vijeću najkasnije do 30. 

rujna tekuće za slijedeću kalendarsku godinu. 

Program rada sadržava aktivnosti vezane za: 

- sudjelovanje u kreiranju i praćenju 

provedbe lokalnog programa djelovanja za 

mlade; 

- konzultiranje s organizacijama 

mladih o temama bitnim za mlade; 

- suradnju s tijelima  Općine Karojba  

u politici za mlade; 

- suradnju s drugim savjetodavnim 

tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i 

inozemstvu; 

- druge sadržaje i aktivnosti u sklopu 

djelokruga Savjeta mladih; 

- nositelje pojedinih aktivnosti i  

rokove za  njihovo izvršavanja, te 

- druge sadržaje važne za rad Savjeta 

mladih i poboljšanje položaja mladih, u skladu 

s propisanim djelokrugom Savjeta mladih. 

Program rada Savjeta mladih donosi se 

većinom glasova svih članova Savjeta mladih. 

 

Članak 25. 
Ako se Programom rada Savjeta 

mladih za provedbu planiranih aktivnosti 

predviđaju financijska sredstava, ta se 

sredstva na temelju financijskog plana 

planiraju u Proračunu Općine Karojba. 

 

Članak 26. 
Savjet mladih Godišnji izvještaj o 

svom radu podnosi Općinskom vijeću do 31. 

ožujka tekuće za prethodnu godinu. 

Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka 

Savjet mladih dostavlja na znanje  

Općinskom načelniku koji ga objavljuje na 

web stranicama Općine Karojba. 

VII. ODNOS SAVJETA MLADIH I 

OPĆINSKOG VIJEĆA TE  

OPĆINSKOG NAČELNIKA  

 

Članak 27. 
Općinsko vijeće dostavlja Savjetu 

mladih sve pozive i materijale za svoje 

sjednice, te zapisnike s održanih sjednica u 

istom roku, kao i članovima Općinskog vijeća, 

te na drugi prikladan način informira Savjet 

mladih o svim svojim aktivnostima. 

Predsjednik Općinskog vijeća po 

potrebi, a najmanje svaka tri (3) mjeseca, 

održava zajednički sastanak sa Savjetom 

mladih, na koji može pozvati i druge članove 

Općinskog  vijeća i drugih tijela Općine 

Karojba na kojem raspravljaju o svim  

pitanjima od  interesa za mlade, te o suradnji 

Općinskog vijeća i drugih tijela Općine 

Karojba sa  Savjetom mladih. 

Inicijativu za zajednički sastanak 

predsjednika Općinskog vijeća i Savjeta 

mladih može pokrenuti i Savjet mladih. 

Na zajednički sastanak predsjednika 

Općinskog vijeća i Savjeta mladih mogu biti 

pozvani i stručnjaci iz pojedinih područja 

vezanih za mlade i rad s mladima. 

 

Članak 28. 
Na prijedlog Savjeta mladih Općinsko 

vijeće će raspraviti pitanje od interesa za 

mlade, i to najkasnije na  prvoj  slijedećoj  

sjednici  od  dana  dostave  zahtjeva  Savjeta  

mladih  pod  uvjetom  da  je prijedlog 

podnesen najkasnije sedam (7) dana prije 

dana održavanja sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik,  zamjenik predsjednika  

ili drugi član Savjeta mladih kojeg Savjet 

mladih imenuje dužan  je  odazvati  se  

pozivima  na  sjednice  Općinskog  vijeća,  

prisustvovati  sjednicama  s  pravom 

sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te 

dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o 

pitanju iz njegova djelokruga zatraži Općinsko 

vijeće. 

 

Članak 29. 
Savjet mladih surađuje s Općinskim 

načelnikom redovitim međusobnim 

informiranjem, savjetovanjem i na druge 

načine. 
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Općinski načelnik po potrebi, a 

najmanje svaka tri (3) mjeseca, održava 

zajednički sastanak sa Savjetom  mladih, na 

kojem raspravljaju o pitanjima od interesa za  

mlade, te o suradnji  Općinskog načelnika i 

Savjeta mladih. 

Općinski  načelnik  svakih šest (6) 

mjeseci  pisanim putem obavještava  Savjet 

mladih o svojim aktivnostima koje su od 

važnosti ili od interesa za mlade. 

 

VIII. FINANCIRANJE, PROSTORNI I 

DRUGI UVJETI ZA RAD  

SAVJETA MLADIH  

 

Članak 30. 

Općina Karojba osigurava prostorne, 

administrativne i druge uvjete za rad Savjeta 

mladih. 

Stručne i administrativne  poslove za 

potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni  

upravni odjel Općine Karojba 

Sredstva za rad  Savjeta mladih 

planiraju se u Proračunu Općine Karojba na 

temelju odobrenog Programa rada i 

Financijskog plana. 

 

Članak 31. 
Članovi Savjeta mladih nemaju pravo 

na naknadu za svoj rad ali imaju pravo na 

naknadu troškova prijevoza za dolazak na 

sjednice Savjeta mladih,  kao i drugih putnih 

troškova neposredno vezanih za rad i za 

izvršavanja zadaća u Savjetu mladih u skladu 

s općim aktima Općinskog vijeća kojima se 

uređuju naknade troškova za rad članova 

radnih tijela Općinskog vijeća. 

 

IX. PRIJELAZNE I  

ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 32. 
Na pitanja koja nisu uređena ovom 

Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi, Zakona o savjetima mladih, 

Statuta Općine Karojba i Poslovnika 

Općinskog vijeća. 

 

 

 

Članak 33. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga (8) 

dana od dana objave u Službenim novinama 

Grada Pazina i Općina Karojba, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u 

Šumi. 

 

KLASA: 230-01/16-01/01 

URBROJ: 2163/08-02-02-16-1 

Karojba, 09. lipnja 2016. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE KAROJBA 
 

Predsjednik  

Općinskog vijeća  

Irenko Pilat, v.r. 
 

______________________________________ 
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Na temelju članka 15. stavka 4. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 

128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. 

pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 

78/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 

153/13., 147/14. i 36/15.), članka 16. Statuta 

Općine Karojba („Službene novine Grada 

Pazina“ broj 09/13.) i članka 20. Odluke o 

komunalnim djelatnostima na području Općine 

Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj 

28/14.), nakon provedenog Javnog natječaja za 

obavljanje poslova komunalne djelatnosti 

održavanja javne rasvjete na području Općine 

Karojba za 2016. godinu KLASA: 363-01/16-

02/02, URBROJ: 2163/08-01-01-16-1 od 27. 

travnja 2016.godine, Općinsko vijeće Općine 

Karojba, temeljem prijedloga Načelnika, na 

sjednici održanoj dana 09. lipnja 2016. godine, 

donosi 

 

O D L U K U 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja javne rasvjete na području 

Općine Karojba za 2016. godinu 

 

1. Za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja javne rasvjete na području Općine 

Karojba za 2016. godinu odabire se Obrt 

„GEP“, Pazin, vl. Elio Perčić, Pazin, Trviž 1/a. 
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2. Na temelju ove Odluke Načelnik 

Općine Karojba će s odabranim ponuditeljem 

sklopiti Ugovor o povjeravanju obavljanja 

komunalne djelatnosti održavanja javne 

rasvjete na području Općine Karojba za 2016. 

godinu. 

3. Ova Odluka objavit će se u 

Službenim novinama Grada Pazina i Općina 

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 

Motovun i Sv. Petar u Šumi. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

Naručitelj Općina Karojba je na 

temelju članka 15. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu i članaka 16. i 17. Odluke o 

komunalnim djelatnostima na području Općine 

Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj 

28/14.) pokrenula i provela postupak javnog 

natječaja za obavljanje poslova komunalne 

djelatnosti održavanja javne rasvjete na 

području Općine Karojba za 2016. godinu. 

Otvaranje, pregled i ocjena ponuda 

održano je dana 11. svibnja 2016. godine. 

 U roku za dostavu ponuda pristigla je 

samo 1 (jedna) pravodobna ponuda slijedećeg 

sposobnog ponuditelja: Obrt „GEP“, Pazin, vl. 

Elio Perčić, Pazin, Trviž 1/a. 

Odluka o odabiru temelji se na kriteriju 

za odabir ponude – najniža cijena. 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je u 

postupku pregleda i ocjene ponuda utvrdilo da 

je ponuda ponuditelja Obrt „GEP“, Pazin, vl. 

Elio Perčić, Pazin, Trviž 1/a valjana i 

najpovoljnija te se odabire za sklapanje 

ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne 

djelatnosti. 

 Slijedom navedenog, odlučeno je kao u 

izreci ove Odluke. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

 

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena 

ali se može pokrenuti upravni spor. 

 

KLASA: 363-01/16-02/02 

URBROJ: 2163/08-02-02-16-8 

Karojba, 09. lipnja 2016.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE KAROJBA 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Irenko Pilat, v.r. 

 

______________________________________ 
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Na temelju članka 15. stavka 4. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“, broj 36/95., 70/97., 

128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. 

pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 

78/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 

153/13., 147/14. i 36/15.), članka 16. Statuta 

Općine Karojba („Službene novine Grada 

Pazina“ broj 09/13.) i članka 20. Odluke o 

komunalnim djelatnostima na području Općine 

Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj 

28/14.), nakon provedenog Javnog natječaja za 

obavljanje poslova komunalne djelatnosti 

održavanja nerazvrstanih cesta – košnja trave i 

uklanjanje granja na nerazvrstanim cestama na 

području Općine Karojba za 2016. godinu 

KLASA: 363-01/16-02/01, URBROJ: 

2163/08-01-01-16-1 od 27. travnja 2016. 

godine, Općinsko vijeće Općine Karojba 

temeljem prijedloga Načelnika, na sjednici 

održanoj dana 09. lipnja 2016. godine, donosi 

 

 

O D L U K U 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja nerazvrstanih cesta- košnja 

trave i uklanjanje granja na nerazvrstanim 

cestama na području Općine Karojba za 

2016. godinu 

 

 

1. Za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja nerazvrstanih cesta – košnja trave i 

uklanjanje granja na nerazvrstanim cestama na 

području Općine Karojba za 2016. godinu 

odabire se Obrt za uslužne djelatnosti uređenja 

i održavanja krajolika „DANIJEL“, vl. Danijel 

Cukon iz Krnice, Mutvoran 15. 

2. Na temelju ove Odluke Načelnik 

Općine Karojba će s odabranim ponuditeljem 

sklopiti Ugovor o povjeravanju obavljanja 

komunalne djelatnosti održavanja 

nerazvrstanih cesta – košnja trave i uklanjanje 
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granja na nerazvrstanim cestama na području 

Općine Karojba za 2016. godinu. 

3. Ova Odluka objavit će se u 

Službenim novinama Grada Pazina i Općina 

Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 

Motovun i Sv. Petar u Šumi. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

Naručitelj Općina Karojba je na 

temelju članka 15. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu i članaka 16. i 17. Odluke o 

komunalnim djelatnostima na području Općine 

Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj 

28/14.) pokrenula i provela postupak javnog 

natječaja za obavljanje poslova komunalne 

djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – 

košnja trave i uklanjanje granja na 

nerazvrstanim cestama na području Općine 

Karojba za 2016. godinu. 

Otvaranje, pregled i ocjena ponuda 

održano je 11. svibnja 2016. godine. 

 U roku za dostavu ponuda pristigle su 

dvije (2) pravodobne i valjanje ponuda 

slijedećih sposobnog ponuditelja:  

1. Obrt za uslužne djelatnosti uređenja 

i održavanja krajolika „DANIJEL“, vl. Danijel 

Cukon iz Krnice, Mutvoran 15 

2. Obrt za cestovni prijevoz 

„PROMET MIJANDRUŠIĆ“, vl. Nenad 

Mijandrušić iz Gračišća, Mandalenčići 5 e. 

Odluka o odabiru temelji se na kriteriju 

za odabir ponude – najniža cijena. 

Povjerenstvo za provedbu javnog 

natječaja je u postupku pregleda i ocjene 

ponuda utvrdilo da je ponuda ponuditelja Obrta 

za uslužne djelatnosti uređenja i održavanja 

krajolika „DANIJEL“, vl. Danijel Cukon iz 

Krnice, Mutvoran 15, valjana i najpovoljnija te 

se odabire za sklapanje ugovora o povjeravanju 

obavljanja komunalne djelatnosti. 

 Slijedom navedenog, odlučeno je kao u 

izreci ove Odluke. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

 

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena 

ali se može pokrenuti upravni spor. 

 

 

 

KLASA: 363-01/16-02/01 

URBROJ: 2163/08-02-02-16-11 

Karojba, 09. lipnja 2016.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE KAROJBA 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Irenko Pilat, v.r. 
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Na temelju članka 24. stavak 1. 

Zakona o sustavu civilne zaštite, („Narodne 

novine“ broj 82/15.), članka 6. i 8. Pravilnika o 

sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i 

članova Stožera civilne zaštite ( „Narodne 

novine“ broj 37/16.) i članka 30. Statuta 

Općine Lupoglav ("Službene novine Grada 

Pazina" broj 18/09. i 3/13.), Općinski načelnik 

Općine Lupoglav dana  14. lipnja  2016. 

godine, donio je 

 

 

O D L U K U 

o imenovanju članova Stožera civilne zaštite 

Općine Lupoglav 

 

 

Članak 1. 
Imenuje se SERĐO ŠILIĆ, 

zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pazin, 

za Načelnika Stožera civilne zaštite Općine 

Lupoglav. 

 

Članak 2. 

Imenuje se BORIS ROGIĆ, stručni 

suradnik Službe civilne zaštite VZIŽ, 

zamjenikom načelnika Stožera civilne zaštite 

Općine Lupoglav 

 

Članak 3. 

Za članove Stožera civilne zaštite 

Općine Lupoglav imenuju se: 

1. MELITA ČOHILJ, zamjenica 

načelnika Općine Lupoglav 

2. VALTER OPAŠIĆ, načelnik 

Policijske postaje Pazin 

3. TINA ZAVIDIĆ, liječnica opće 

prakse u ambulanti Lupoglav 

4. BORIS PERKOVIĆ, viši stručni 

savjetnik za prevenciju i planiranje PUZS 

Pazin, 

5. DAVOR DUŠIĆ, predsjednik DVD-

a Lupoglav, 

 

 

 

6. NATAŠA FIJAMIN, predsjednica 

Općinskog vijeća Općine Lupoglav 

  7. MARIJANA KRBAVAC  ŽULIĆ, 

ravnateljica GD crvenog križa Pazin 

 

Članak 4. 

Ovom  se Odlukom imenuje Stožer 

civilne zaštite Općine Lupoglav (dalje:Stožer) 

kao stručno, operativno i koordinativno tijelo 

za provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite 

u velikim nesrećama i katastrofama.      

 

Članak 5. 
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće 

koje se odnose na prikupljanje i obradu 

informacija ranog upozoravanja o mogućnosti 

nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija 

plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom 

području, upravlja reagiranjem sustava civilne 

zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i 

predlaže donošenje odluke o prestanku 

provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne 

zaštite. 

 

Članak 6. 

 Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže 

Načelnik  Stožera, odnosno osoba koju 

Načelnik Stožera ovlasti. Članovi Stožera  

pozivaju se, u pravilu, putem nadležnog 

Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Pazin 

ili na način utvrđen Planom pozivanja Stožera 

civilne zaštite Općine Lupoglav. 

 

Članak 7. 

 Način rada stožera civilne zaštite 

uređuje se poslovnikom koji donosi  Načelnik 

Općine Lupoglav. 

 

Članak 8. 
 Sredstva za rad Stožera osiguravaju se 

u Proračunu Općine. 

          Administrativno-tehničke poslove za 

Stožer obavlja Ured Općine. 
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Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan 

nakon objave u Službenim novinama Grada 

Pazina i  Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, 

Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 

 

 

KLASA: 810-01/16-01/10 

URBROJ: 2163/07-01-01-16 

Lupoglav, 14. lipnja 2016.  

 

 

OPĆINSKI NAČLENIK  

OPĆINE LUPOGLAV 

 

 

Općinski načelnik 

Franko Baxa, v.r. 
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Temeljem članka 48. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(“Narodne novine”, broj 33/01., 60/01., 

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 

144/12. i 19/13.) te članka 24. Statuta Općine 

Sv. Petar u Šumi (“Službene novine Grada 

Pazina“ broj 20/09., 28/09. i 11/10.), a 

sukladno odredbama Zakona o udrugama 

(“Narodne novine”, broj 74/14.), Zakona o 

financijskom poslovanju i računovodstvu 

neprofitnih organizacija (“Narodne novine” 

broj 121/14.) i Uredbe o kriterijima, mjerilima 

i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro 

koje provode udruge (“Narodne novine” broj 

26/15.), ), Načelnik Općine Sv. Petar u Šumi, 

donosi  

 

 

P R A V I L N I K 

o financiranju programa, projekata i 

manifestacija od interesa za opće dobro 

na području Općine Sv. Petar u Šumi 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 
Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, 

mjerila i postupci za dodjelu i korištenje 

sredstava Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi 

(u nastavku teksta: Općina), te nefinancijske 

potpore udrugama čije aktivnosti doprinose 

zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju 

ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i 

planskim dokumentima Općine.  

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na 

udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i 

u odnosu na druge organizacije civilnog 

društva (OCD), kada su one, u skladu s 

uvjetima javnog natječaja ili poziva (u 

nastavku teksta: natječaj) za financiranje 

programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji 

odnosno partneri.  

 

 

 

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se 

na financiranje programa i projekata ustanova 

čiji je osnivač ili suosnivač Općina, te 

programa i projekata organizacija koje se 

financiraju po posebnim propisima, vjerskih i 

političkih organizacija, te organizacija civilnog 

društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane 

ovim Pravilnikom.  

Iznosi financiranja tih programa i 

projekata utvrđuju se od strane Općinskog 

vijeća kroz Proračun Općine i program javnih 

potreba.  

 

Članak 2. 
Ako posebnim propisom nije drugačije 

određeno, odredbe Pravilnika primjenjuju se 

kada se udrugama odobravaju financijska 

sredstva Proračuna Općine za:  

- provedbu programa/ 

projekata/manifestacija kojima se ispunjavaju 

ciljevi i prioriteti definirani strateškim i 

planskim dokumentima,  

- provedbu programa javnih potreba 

utvrđenih posebnim zakonom,  

- obavljanje određene javne ovlasti na 

području Općine povjerene posebnim 

zakonom,  

- pružanje socijalnih usluga na 

području Općine temeljem posebnog propisa,  

- sufinanciranje obveznog doprinosa 

korisnika financiranja za provedbu programa i 

projekata ugovorenih iz fondova Europske 

unije i inozemnih javnih izvora za udruge s 

područja Općine,  

- podršku institucionalnom i 

organizacijskom razvoju udruga s područja 

Općine,  

- donacije i sponzorstva, te  

- druge oblike i namjene dodjele 

financijskih sredstava iz Proračuna Općine.  

 

Članak 3. 
Projektom se smatra skup aktivnosti 

koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva 

čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni 



 

Utorak, 14. lipnja 2016.                  SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                     Strana 708 – Broj 23 

 

 

problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni 

i imaju definirane troškove i resurse.  

Programi su kontinuirani procesi koji 

se u načelu izvode u dužem vremenskom 

razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su 

struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti 

jednogodišnji i višegodišnji.  

Jednodnevne i višednevne 

manifestacije su aktivnosti koje provode 

organizacije civilnog društva i neprofitne 

organizacije s ciljem davanja dodatne ponude 

na području Općine i razvoja Općine općenito. 

Mogu biti sportske, kulturne, zabavne, 

socijalne, humanitarne, gastronomske i druge.  

Građanske inicijative predstavljaju 

skup aktivnosti koje s ciljem rješavanja 

uočenog problema na dijelu ili cijelom 

području Općine osmisli i provodi dio građana 

Općine okupljenih u  udrugu, školu, vrtić i sl, u 

pravilu su komunalnog ili humanitarnog 

karaktera, a cilj im je podizanje razine kvalitete 

življenja u zajednici kroz poticanje aktivnog 

građanstva i korištenje lokalnih potencijala.  

 

II. PREDUVJETI ZA FINACIRANJE 

KOJE OSIGURAVA OPĆINA 
 

Definiranje prioritetnih područja financiranja 

 

Članak 4. 
Na temelju ciljeva i prioriteta 

definiranih u razvojnim strategijama i drugim 

strateškim dokumentima Općina utvrđuje 

prioritete za dodjelu financijskih sredstava 

programima/ projektima/ manifestacijama i za 

to planira sredstva u Proračunu, sukladno 

mogućnostima, a sve u skladu s odredbama 

Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika.  

Aktivnostima od interesa za opće 

dobro na području Općine Sv. Petar u Šumi 

smatraju se osobito aktivnosti koje doprinose:  

● zaštiti, brizi i izobrazbi djece i mladih,  

● razvoju i promicanju sporta i rekreacije, 

posebice djece i mladih,  

● zaštiti i promicanju prava osoba s 

invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, 

starijih i nemoćnih  

● prevenciji i borbi protiv svih oblika 

ovisnosti,  

● razvoju lokalne zajednice putem udruga koje 

promiču gospodarske djelatnosti,  

● zaštiti okoliša i prirode, očuvanju kulturne 

baštine i održivom razvoju,  

● zaštiti i promicanju kulture i umjetnosti, 

posebice glazbene i likovne,  

● zaštiti i očuvanju zdravlja,  

● međunarodnoj razvojnoj suradnji,  

● promicanju i razvoju volonterstva, socijalnih 

usluga i humanitarne djelatnosti,  

● poticanju i razvoju socijalnog poduzetništva, 

te  

● drugim aktivnostima koje se mogu smatrati 

djelatnostima od interesa za opće dobro.  

 

Nadležnost za aktivnosti u postupku 

odobravanja financiranja 

 

Članak 5. 
Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u 

postupcima dodjele sredstava za financiranje 

programa/ projekata /manifestacija u sljedećim 

prioritetnim područjima: odgoj i obrazovanje, 

kultura, tehnička kultura, sport, socijalna skrb, 

zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, 

razvoj mjesne samouprave, gospodarstvo 

uključujući poljoprivredu i stočarstvo, te 

povećanje turističke ponude povezano s nekim 

od prioritetnih područja, nadležan je 

Jedinstveni upravni odjel Općine.  

Zadaće Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine iz prethodnog stavka, u postupku 

pripreme i provedbe javnog natječaja ili javnog 

poziva za dodjelu financijskih sredstava 

udrugama su:  

● predložiti prioritete i programska područja 

natječaja,  

● predložiti kriterije prihvatljivosti i uvjete 

prijave,  

● predložiti natječajnu dokumentaciju,  

● javna objava i provedba natječaja,  

● formalna provjera ispunjavanja uvjeta 

natječaja od strane prijavitelja,  

● utvrditi prijedlog sastava povjerenstva za 

ocjenu projekata i programa,  

● razmotriti ocjene projekata i prijedloge za 

financiranje na temelju kriterija iz natječaja,  

● utvrditi prijedlog odluke o financiranju 

projekata i programa udruga,  

● organizirati stručno praćenje provedbe 

projekata financiranih na temelju natječaja i  

● pripremiti izvještaje o provedbi i rezultatima 

natječaja Uredu za udruge.  
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Okvir za dodjelu financijskih sredstava i 

kapaciteti za provedbu natječaja 

 

Članak 6. 
Imajući u vidu raspoloživi iznos 

financijskih sredstava planiranih u Proračunu 

Općine, namijenjen za zadovoljenje dijela 

javnih potreba kroz dodjelu putem natječaja 

udrugama, Općinski načelnik će unaprijed 

predvidjeti financijski okvir dodjele 

financijskih sredstava udrugama po 

objavljenom natječaju, koji obuhvaća:  

● ukupan iznos raspoloživih sredstava,  

● iznose predviđene za pojedina programska 

područja (djelatnosti),  

● najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora 

o dodjeli financijskih sredstava, te  

● moguće očekivani broj udruga s kojima će se 

ugovoriti provedba programa ili projekata u    

okviru natječaja.  

 

Članak 7. 
Općina će putem Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine osigurati 

organizacijske kapacitete i ljudske resurse za 

primjenu osnovnih standarda financiranja, 

ugovaranja, te praćenja provedbe i vrednovanja 

rezultata programa i projekata.  

Općina može za poslove iz prethodnog 

stavka, po potrebi, angažirati vanjske stručne 

suradnike ili institucije.  

 

Članak 8. 
Jedinstveni upravni odjel Općine će, 

prije objave javnog poziva ili natječaja, izraditi 

obrasce natječajne dokumentacije temeljem 

kojih će udruge prijavljivati svoje programe ili 

projekte.  

Jedinstveni upravni odjel može 

natječajni postupak i praćenje provedbe i 

vrednovanja rezultata provoditi i putem 

odgovarajućeg informacijskog sustava.  

 

Članak 9. 
Općina će pri financiranju programa i 

projekata primjenjivati osnovne standarde 

planiranja i provedbe financiranja, odnosno 

praćenja i vrednovanja financiranja i 

izvještavanja, definirane Uredbom.  

 

 

III. MJERILA ZA FINANCIRANJE 

 

Članak 10. 
Općina će dodjeljivati sredstva za 

financiranje programa/projekata/ manifestacija 

udrugama, potencijalnim korisnicima (u 

daljnjem tekstu: korisnici) uz uvjet da:  

● su upisani u odgovarajuće registre,  

● su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove 

ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije 

stjecanje dobiti (organizacije civilnoga 

društva- OCD),  

● imaju sjedište na području Općine i/ili 

provode program/projekt/manifestaciju na 

području  Općine i/ili imaju članove s 

prebivalištem/sjedištem na području Općine,  

● su se svojim statutom opredijelili za 

obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su 

predmet financiranja i kojima promiču 

uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s 

Ustavom i zakonom,  

● program/projekt, koji prijave na javni 

natječaj/poziv Općine, bude ocijenjen kao 

značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za 

razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih 

potreba Općine definiranih razvojnim i 

strateškim dokumentima, odnosno uvjetima 

svakog pojedinog natječaja/poziva,  

● su uredno ispunili obveze iz svih prethodno 

sklopljenih ugovora o financiranju iz 

Proračuna Općine i drugih javnih izvora,  

● nemaju dugovanja prema državnom 

proračunu i Proračunu Općine,  

● se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene 

za zastupanje i voditelja 

programa/projekta/manifestacije ne vodi 

kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za 

prekršaje ili kaznena djela definirana 

Uredbom,  

● imaju zadovoljavajuće organizacijske 

kapacitete i ljudske resurse za provedbu 

programa/projekta/manifestacije, programa 

javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno 

pružanje socijalnih usluga,  

● program/projekt/manifestacija koji se 

prijavljuje bude ocijenjen kao značajan za 

razvoj i zadovoljenje javnih potreba Općine.  

 

Članak 11. 
Osim uvjeta iz prethodnog članka 

Pravilnika, Općina može natječajem propisati i 
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dodatne uvjete koje trebaju ispunjavati udruge 

u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, 

kao što su:  

● primjena sustava osiguranja kvalitete 

djelovanja u neprofitnim organizacijama,  

● uključenost volonterskog rada, posebice 

mladih koji na taj način stječu znanja i vještine 

potrebne za uključivanje na tržište rada i 

aktivno sudjelovanje u demokratskome 

društvu,  

● umrežavanje i povezivanje sa srodnim 

udrugama u zemlji i inozemstvu, ostvarivanje 

međusektorskog partnerstva udruga s 

predstavnicima javnog i poslovnog sektora u 

svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne 

zajednice, te  

● omogućavanje zapošljavanja stručnih osoba i 

doprinos smanjenju nezaposlenosti provedbom 

programa/projekta.  

 

Članak 12. 
Općina neće iz Proračuna financirati 

aktivnosti udruga koje se sukladno Zakonu i 

drugim pozitivnim propisima smatraju 

gospodarskom djelatnošću udruga  

 

IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I 

UGOVARANJA 

 

Izrada i objava godišnjeg plana  

raspisivanja natječaja 

 

Članak 13. 
Jedinstveni upravni odjel Općine će, u 

primjerenom roku od usvajanja Proračuna za 

sljedeću kalendarsku godinu, izraditi i na 

mrežnim stranicama Općine objaviti godišnji 

plan raspisivanja javnih natječaja i drugih 

programa za financiranje svih oblika programa 

i projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge (u daljnjem tekstu: godišnji 

plan natječaja), kao najavu javnih natječaja i 

drugih programa financiranja programa ili 

projekata udruga, koje planira provesti u tijeku 

jedne kalendarske godine.  

Godišnji plan natječaja sadrži podatke 

o davatelju financijskih sredstava, području, 

nazivu i planiranom vremenu objave natječaja, 

ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, 

rasponu sredstava namijenjenom za 

financiranje pojedinog programa odnosno 

projekta, očekivanom broju programa i 

projekata koji će se ugovoriti za financiranje i 

eventualno druge podatke.  

 

Javni natječaj 

 

Članak 14. 
Financiranje svih programa i projekata 

u području: odgoja i obrazovanja, kulture, 

tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, 

zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, 

razvoja mjesne samouprave, gospodarstva, 

poljoprivrede te povećanja turističke ponude 

povezanog s nekim od prethodnih područja, 

provodi se putem natječaja, čime se osigurava 

transparentnost dodjele financijskih sredstava i 

omogućava dobivanje što je moguće većeg 

broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir 

najkvalitetnijih programa i projekata te se šira 

javnost obavještava o prioritetnim područjima 

djelovanja.  

 

Članak 15. 

Financijska sredstva Proračuna Općine 

dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, 

odnosno izravno, samo u iznimnim 

slučajevima:  

● kada nepredviđeni događaji obvezuju 

davatelja financijskih sredstava da u suradnji s 

udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima 

nije moguće provesti standardnu natječajnu 

proceduru i problem je moguće riješiti samo 

izravnom dodjelom bespovratnih financijskih 

sredstava,  

● kada se financijska sredstva dodjeljuju 

udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu 

nadležnost u području djelovanja i/ili 

zemljopisnog područja za koje se financijska 

sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina 

organizacija operativno sposobna za rad na 

području djelovanja i/ili zemljopisnom 

području na kojem se financirane aktivnosti 

provode,  

● kada se financijska sredstva dodjeljuju 

udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili 

aktom dodijeljene određene javne ovlasti 

(Crveni križ i dr.) te  

● kada se prema mišljenju Povjerenstva za 

ocjenjivanje jednokratno dodjeljuju financijska 

sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz 

opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u 
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godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako 

dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih 

sredstava planiranih u Proračunu za 

financiranje svih programa i projekata udruga.  

● kada su udruzi financijska sredstva 

neophodna za provedbu određenih aktivnosti 

prije završetka  natječaj uz uvjet da su bili 

korisnici u prethodnoj godini, a iznos ne smije 

prelaziti 10% dodijeljenih sredstava prethodne 

godine.  

 

Članak 16. 
U slučajevima kada se financijska 

sredstva dodjeljuju bez raspisivanja javnog 

natječaja ili javnog poziva, Općina i korisnik 

sredstava dužni su sklopiti Ugovor o izravnoj 

dodjeli sredstava kojim će se definirati na koje 

će se konkretne aktivnosti sredstva Proračuna 

Općine utrošiti te poštivati osnovne standarde 

financiranja vezane uz planiranje financijskih 

sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, 

javno objavljivanje i izvještavanje.  

Sve odredbe ovog Pravilnika, Uredbe i 

drugih pozitivnih propisa se na odgovarajući 

način primjenjuju i u slučajevima kada se 

financijska sredstva Proračuna Općine 

dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja ili 

javnog poziva.  

 

Dokumentacija za provedbu natječaja 

 

Članak 17. 
Dokumentaciju za provedbu natječaja 

(u nastavku: natječajna dokumentacija), na 

prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine, utvrđuje Općinski načelnik u okviru 

donošenja odluke o načinu raspodjele 

raspoloživih sredstava namijenjenih 

financiranju programa i projekata koje u 

određenom području provode udruge.  

Obvezna natječajna dokumentacija 

obuhvaća:  

1. tekst natječaja,  

2. upute za prijavitelje,  

3. obrasce za prijavu programa ili 

projekta:  

3.1. obrazac opisa programa ili 

projekta,  

3.2. obrazac proračuna programa ili 

projekta,  

4. popis priloga koji se prilažu prijavi,  

5. obrazac za ocjenu 

kvalitete/vrijednosti programa ili projekta,  

6. obrazac izjave o nepostojanju 

dvostrukog financiranja, 

7. obrazac ugovora o financiranju 

programa ili projekta, 

8. obrasce za izvještavanje:  

8.1. obrazac opisnog izvještaja 

provedbe programa ili projekta, 

8.2. obrazac financijskog izvještaja 

provedbe programa ili projekta.  

 

Kao prilog financijskom planu mogu 

se zatražiti dokazi temeljem kojih je taj plan 

utvrđen (ponude, izjave suradnika o cijeni 

koštanja njihovih usluga, procjene troškova i 

sl.), što će biti definirano svakim zasebnim 

natječajem.  

 

Članak 18. 
Raspisivanje natječaja i pripremu 

natječajne dokumentacije za svaki poziv ili 

natječaj provodi Jedinstveni upravni odjel 

Općine sukladno odredbama ovog Pravilnika.  

 

Članak 19. 
Sva natječajna dokumentacija po 

svome obliku i sadržaju mora biti u skladu s 

odredbama Uredbe i ovoga Pravilnika.  

Obrasci koji su sastavni dio natječajne 

dokumentacije se popunjavaju putem računala 

te šalju u papirnatom, a može i elektroničkom 

obliku.  

Prijava u papirnatom obliku sadržava 

obvezne obrasce vlastoručno potpisane od 

strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja 

projekta, te ovjerene službenim pečatom 

organizacije.  

Dokumentacija za prijavu u 

papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom 

ili osobno predaje u Općinu, uz napomenu 

(npr. naziv natječaja), dok se dokumentacija u 

elektroničkom obliku dostavlja na CD-u, 

DVD-u ili USB sticku, u prilogu 

dokumentacije u papirnatom obliku.  

 

Objava natječaja 

 

Članak 20. 
Natječaj s cjelokupnom natječajnom 

dokumentacijom objavljuje se na mrežnim 
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stranicama Općine i mrežnim stranicama 

Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a 

obavijest o objavljenom natječaju može se 

objaviti i u dnevnim glasilima, na društvenim 

mrežama ili na drugi način.  

 

Rokovi za provedbu natječaja 

 

Članak 21. 

Natječaj za podnošenje prijedloga 

projekta ili programa otvoren je najmanje 30 

dana od datuma objave.  

Ocjenjivanje prijavljenih projekata ili 

programa, donošenja odluke o financiranju 

projekata ili programa i vrijeme potpisivanja 

ugovora s udrugama čiji su projekti ili 

programi prihvaćeni za financiranje mora biti 

dovršeno u roku od 30 dana, računajući od 

zadnjeg dana za dostavu prijava programa ili 

projekta.  

 

Provjera ispunjavanja formalnih  

uvjeta natječaja 

 

Članak 22. 
Po isteku roka za podnošenje prijava 

na natječaj, Jedinstveni upravni odjel Općine 

pristupit će postupku ocjene ispunjavanja 

propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, a 

sukladno odredbama samoga natječaja, Uredbe 

i ovog Pravilnika.  

 

 

Članak 23. 
U postupku provjere ispunjavanja 

formalnih uvjeta natječaja provjerava se:  

● je li prijava dostavljena na pravi 

natječaj/javni poziv i u zadanome roku,  

● je li zatraženi iznos sredstava unutar 

financijskih pragova postavljenih u 

natječaju/pozivu,  

● je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva,  

● jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi 

obvezni obrasci, te  

● jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti 

natječaja.  

 

Članak 24. 
Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta 

natječaja ne smije trajati duže od osam dana od 

dana isteka roka za podnošenje prijava na 

natječaj, nakon čega Jedinstveni upravni odjel 

Općine donosi odluku koje se prijave upućuju 

u daljnju proceduru, odnosno stručno 

ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga 

neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja.  

 

Članak 25. 
Sve udruge čije prijave budu odbijene 

iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, o 

toj činjenici moraju biti obaviještene u roku od 

osam radnih dana od dana donošenja odluke, 

nakon čega imaju narednih osam radnih dana 

od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor 

Povjerenstvu za prigovore kojega imenuje 

Općinski načelnik.  

O prigovoru će na temelju mišljenja 

Povjerenstva za prigovore odlučiti Općinski 

načelnik u roku od osam dana od primitka 

prigovora.  

U slučaju prihvaćanja prigovora od 

strane Općinskog načelnika, prijava će biti 

upućena u daljnju proceduru, a u slučaju 

neprihvaćanja prigovora prijava će biti 

konačno odbijena.  

 

Ocjenjivanje prijavljenih programa ili 

projekata i javna objava rezultata 

 

Članak 26. 

Povjerenstvo za ocjenjivanje je 

nezavisno stručno procjenjivačko tijelo od tri 

člana koje imenuje Općinski načelnik, a 

sačinjavaju ga članovi iz saziva Općinskog 

vijeća, općinske uprave te Odbora za socijalna 

pitanja, društvene djelatnosti, kulturu i sport.  

 

Članak 27. 
Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i 

ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne 

uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su 

propisani uputama za prijavitelje te daje 

prijedlog za odobravanje financijskih sredstava 

za programe ili projekte, o kojem, uzimajući u 

obzir sve činjenice, odlučuje Općinski 

načelnik.  

 

Članak 28. 
Nakon donošenja odluke o 

programima ili projektima kojima su odobrena 

financijska sredstva, Općina će javno objaviti 

rezultate natječaja s podacima o udrugama, 
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programima ili projektima kojima su odobrena 

sredstva i iznosima odobrenih sredstava 

financiranja.  

Općina će, u roku od 8 radnih dana od 

dana donošenja odluke o dodjeli financijskih 

sredstava obavijestiti udruge čiji projekti ili 

programi nisu prihvaćeni za financiranje o 

razlozima nefinanciranja njihova projekta ili 

programa.  

 

Prigovor na odluku o dodjeli  

financijskih sredstava 

 

Članak 29. 
Udrugama kojima nisu odobrena 

financijska sredstva, može se na njihov zahtjev 

u roku od 8 dana od dana primitka pisane 

obavijesti o rezultatima natječaja omogućiti 

uvid u ocjenu njihovog programa ili projekta 

uz pravo Općine da zaštiti tajnost podataka o 

osobama koje su ocjenjivale program ili 

projekt.  

Članak 30. 
Udruge koje su nezadovoljne odlukom 

o dodjeli financijskih sredstava mogu podnijeti 

prigovor.  

Prigovor se može podnijeti isključivo 

na natječajni postupak.  

Prigovor se ne može podnijeti na 

odluku o neodobravanju sredstava ili visini 

dodijeljenih sredstava.  

 

Članak 31. 
Prigovori se podnose Povjerenstvu za 

prigovor, kojeg imenuje Općinski načelnik, 

putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine u 

pisanom obliku, u roku 8 radnih dana od dana 

dostave pisane obavijesti o rezultatima 

natječaja, a konačnu odluku o prigovoru, 

uzimajući u obzir mišljenje Povjerenstva za 

prigovor donosi Općinski načelnik.  

Rok za donošenje odluke po prigovoru 

je osam dana od dana primitka prigovora.  

 

Sklapanje ugovora o financiranju programa  

ili projekata 

 

Članak 32. 
Sa svim udrugama kojima su odobrena 

financijska sredstva Općina će potpisati ugovor 

o financiranju programa/projekta najkasnije 30 

dana od dana donošenja odluke o financiranju.  

U slučaju da je odobreno samo 

djelomično financiranje programa ili projekta, 

korisnik u okviru proračuna samostalno 

odlučuje što je predmet financiranja Općine.  

Udruga postaje korisnik financiranja u 

trenutku potpisivanja ugovora s Općinom.  

 

Članak 33. 
Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji 

moraju biti isti za sve korisnike u okviru 

jednog javnog natječaja, i posebnog dijela.  

Općim uvjetima utvrđuju se opće 

obveze, obveza dostavljanja podataka i 

financijskih i opisnih izvještaja, odgovornost, 

sukob interesa, povjerljivost, javnost i 

vidljivost, vlasništvo/korištenje rezultata i 

opreme, procjena i praćenje programa/projekta, 

izmjene i dopune ugovora, prijenos prava, 

provedbeni rok programa/projekta, produženje, 

odgađanje, viša sila i rok dovršetka, raskid 

ugovora, rješavanje sporova, opravdani 

troškovi, plaćanje i kamata na zakašnjelo 

plaćanje, računi i tehničke i financijske 

provjere, te povrat sredstava i pripadajućih 

kamata i sredstva za osiguranje povrata 

sredstva u slučaju ne vraćanja neutrošenih ili 

nenamjenski utrošenih sredstava.  

Posebni dio ugovora čine specifičnosti 

svakog ugovora kao što su ugovorne strane, 

naziv programa ili projekta, iznos financiranja, 

rokovi provedbe i slično.  

 

Praćenje provedbe odobrenih i financiranih 

programa/projekata te vrednovanje 

provedenih natječaja 

 

Članak 34. 
Općina će u suradnji s korisnikom 

financiranja, s ciljem poštovanja načela 

transparentnosti trošenja proračunskog novca i 

mjerenja vrijednosti povrata za uložena 

sredstva, pratiti provedbu odobrenih i 

financiranih programa ili projekata udruga, 

sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o 

fiskalnoj odgovornosti, Zakona o financijskom 

poslovanju i računovodstvu neprofitnih 

organizacija, Uredbi, ovom Pravilniku i 

drugim pozitivnim propisima.  
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Postupcima praćenja razvijat će se 

partnerski odnos između Općine i udruge kao 

provoditelja projektnih i programskih 

aktivnosti, a na temelju praćenja i vrednovanja 

rezultata pojedinačnih programa i projekata, u 

cilju utvrđivanja učinkovitosti ulaganja i razine 

promjena koje su se u lokalnoj zajednici, 

odnosno u društvu dogodile zahvaljujući 

provedbi potpore, Općina će vrednovati 

rezultate i učinke cjelokupnog javnog natječaja 

ili javnog poziva i planirati buduće aktivnosti u 

pojedinom prioritetnom području financiranja.  

 

Članak 35.  

Praćenje će se provoditi na dva načina: 

odobravanjem opisnih i financijskih izvješća 

korisnika sredstava i kontrolom "na licu 

mjesta", koja je obvezna za one korisnike čija 

vrijednost programa/projekta premašuje 

75.000,00 kuna, od strane Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine ili tijela koje on za to 

ovlasti, u dogovoru s korisnikom sredstava.  

 

Članak 36. 
Izvješća koja je korisnik dužan 

dostaviti na propisanim obrascima i u 

propisanim rokovima su opisno i financijsko 

izvješće.  

 

Članak 37. 
Izvješća se podnose na za to 

definiranim obrascima.  

Uz opisna izvješća dostavljaju se 

popratni materijali, kao što su isječci iz novina, 

video zapisi, fotografije i dr.  

U financijskom izvještaju navode se 

cjelokupni troškovi programa ili projekta, 

neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani. 

Obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku 

troška podmirenog iz sredstava Općine 

(preslici faktura, ugovora o djelu ili ugovora o 

autorskom honoraru s obračunima istih) te 

dokazi o plaćanju istih (preslika naloga o 

prijenosu ili izvoda sa žiro računa).  

 

Zabrana dvostrukog financiranja 

 

Članak 38. 
Bez obzira na kvalitetu predloženog 

programa/projekta Općina neće dati financijska 

sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz 

nekog javnog izvora i po posebnim propisima - 

kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi 

na istom području, u isto vrijeme i za iste 

korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom 

sufinanciranju iz više različitih izvora. 

 

V. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, 

MODELI FINANCIRANJA I UDIO 

SUFINANCIRANJA 

 

Članak 39. 
Odobrena financijska sredstva 

financijske potpore korisnik je dužan utrošiti 

isključivo za realizaciju programa/projekta 

utvrđenog Proračunom i Ugovorom.  

Sredstva se smatraju namjenski 

utrošenim ako su korištena isključivo za 

financiranje prihvatljivih i opravdanih troškova 

u realizaciji programa/projekta utvrđenog 

ugovorom.  

Svako odstupanje od proračuna 

programa/projekta bez odobrenja Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine smatrat će se 

nenamjenskim trošenjem sredstava.  

Zahtjev za prenamjenu financijskih sredstava 

korisnik može zatražiti najviše dva puta 

tijekom proračunske godine. 

 

Prihvatljivi troškovi 

 

Članak 40. 
Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je 

imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju 

sve slijedeće kriterije:  

● nastali su za vrijeme razdoblja provedbe 

programa ili projekta u skladu s ugovorom,  

● moraju biti navedeni u ukupnom 

predviđenom proračunu projekta ili programa,  

● nužni su za provođenje programa ili projekta 

koji je predmetom dodjele financijskih 

sredstava,  

● mogu biti identificirani i provjereni i koji su 

računovodstveno evidentirani kod korisnika 

financiranja prema važećim propisima o 

računovodstvu neprofitnih organizacija,  

● trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni 

sa zahtjevima racionalnog financijskog 

upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i 

učinkovitost.  
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Iznimno, javnim natječajem/pozivom 

može se definirati da su prihvatljivi i troškovi 

nastali prije raspisivanja natječaja/poziva, 

ukoliko se radi o dijelu programa/projekta koji 

se izvodio i prije sklapanja ugovora, a čija 

vrijednost može biti maksimalno 25% ukupne 

vrijednosti odobrenog programa/projekta.  

 

Članak 41. 
U skladu s opravdanim troškovima iz 

prethodnog članka, opravdanim se smatraju 

slijedeći izravni troškovi korisnika 

financiranja:  

● troškovi zaposlenika angažiranih na 

programu/projektu koji odgovaraju stvarnim 

izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz 

plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću, 

sukladno odredbama ovog Pravilnika i Uredbe,  

● putni troškovi i troškovi dnevnica za 

zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u 

projektu ili programu, pod uvjetom da su u 

skladu s pravilima o visini iznosa za takve 

naknade za korisnike koji se financiraju iz 

sredstava državnog proračuna,  

● troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i 

materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih 

isključivo za program ili projekt, te troškovi 

usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim 

cijenama,  

● troškovi potrošne robe,  

● troškovi natjecanja, registracija, obveznih 

liječničkih pregleda,  

● troškovi podugovaranja,  

● troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva 

ugovora uključujući troškove financijskih 

usluga (informiranje, vrednovanje konkretno 

povezano s projektom, revizija, umnožavanje, 

osiguranje, itd.).  

 

Članak 42. 
Osim izravnih, korisniku sredstava se 

može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih 

troškova kao što su: energija, voda, uredski 

materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi 

indirektni troškovi koji nisu povezani s 

provedbom programa, u maksimalnom iznosu 

do 25% ukupnog odobrenog iznosa 

financiranja iz Proračuna Općine.  

 

 

 

Vrijednost volonterskog rada i  

doprinosa u naravi 

 

Članak 43. 
Doprinosi u naravi, koji se moraju 

posebno navesti u proračunu programa ili 

projekta, ne predstavljaju stvarne izdatke i nisu 

opravdani troškovi. Ukoliko drugačije nije 

navedeno u ugovoru o dodjeli financijskih 

sredstava, doprinosi u naravi ne mogu se 

tretirati kao sufinanciranje od strane udruge.  

Troškovi zaposlenika koji rade na 

projektu ili programu ne predstavljaju doprinos 

u naravi i mogu se smatrati kao sufinanciranje 

u proračunu projekta ili programa kada ih 

plaća korisnik ili njegovi partneri. Ukoliko 

opis programa ili projekta predviđa doprinose 

u naravi, takvi se doprinosi moraju osigurati.  

 

Članak 44. 
Kada se tako utvrdi uvjetima natječaja 

i ugovorom, doprinos rada volontera može biti 

priznat kao oblik sufinanciranja.  

Ako nije drugačije izračunata 

vrijednost pojedine vrste usluga, vrijednost 

volonterskog rada određuje se u jednakom 

iznosu za sve potencijalne prijavitelje 

programa i projekata u iznosu koji se dobiva 

dijeljenjem iznosa prosječne mjesečne neto 

plaće s prosječnim brojem radnih sati u 

mjesecu, objavljene prije raspisivanja javnog 

natječaja/poziva.  

 

Neprihvatljivi troškovi 

 

Članak 45. 
Neprihvatljivim troškovima programa/projekta 

smatraju se:  

● dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili 

dugova,  

● dospjele kamate,  

● stavke koje se već financiraju iz javnih 

izvora,  

● kupovina zemljišta ili građevina, osim kada 

je to nužno za izravno provođenje 

projekta/programa, kada se vlasništvo mora 

prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po 

završetku projekta/programa,  

● gubitci na tečajnim razlikama,  

● zajmovi trećim stranama,  
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● drugi troškovi definirani javnim 

natječajem/pozivom.  

 

Modeli plaćanja 

 

Članak 46. 
Općina će svakim pojedinačnim 

natječajem definirati model, odnosno načine i 

postupke plaćanja, koji mora biti istaknut u 

javnom pozivu ili natječaju.  

 

Udio sufinanciranja programa ili projekta 

 

Članak 47. 
Općina će svakim pojedinačnim 

javnim natječajem/pozivom definirati obvezu i 

minimalni postotak sufinanciranja provedbe 

projekta ili programa od strane korisnika 

financiranja.  

 

VI. VRIJEME TRAJANJA 

FINANCIRANJA 

 

Članak 48. 
Sva financijska sredstva koje Općina 

dodjeljuje putem natječaja odnose se, u 

pravilu, na aktivnosti koje će se provoditi u 

kalendarskoj godini za koju se raspisuju  

U slučaju raspisivanja javnog 

natječaja/poziva za financiranje višegodišnjih 

programa/projekata, isti će se ugovarati na 

godišnjoj razini.  

Korisnici kojima Općina odobri 

višegodišnja financijska sredstva iz stavka 1. 

ovog članka mogu tu istu vrstu potpore 

zatražiti i ostvariti tek kad istekne prethodna 

višegodišnja potpora Općine.  

Nastavak financiranja višegodišnjih 

programa i iznos potpore u narednoj godini 

ovisi o rezultatima praćenja i vrednovanja 

aktivnosti realiziranih u okviru tog programa u 

tekućoj godini, o čemu odluku donosi Općinski 

načelnik, sukladno podnesenim izvješćima, a u 

skladu s odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.  

Općina će poticati korisnike 

višegodišnjeg financiranja na izradu programa 

samofinanciranja koji će omogućiti njihovu 

održivost i razvoj.  

 

VII. NAJVIŠI UKUPAN IZNOS 

FINANCIJSKIH SREDSTAVA I ISPLATA 

ODOBRENIH SREDSTAVA 

 

Članak 49. 
Visina sredstava koje će svaki korisnik 

financijskih sredstava ostvariti iz Proračuna 

Općine bit će definirana kroz proceduru 

propisanu ovim Pravilnikom, u skladu s 

kriterijima za svako pojedino područje 

raspisano natječajem. 

 

VIII. OBVEZA DOKUMENTIRANJA 

PROGRAMSKIH/PROJEKTNIH 

AKTIVNOSTI, KONAČAN IZNOS 

FINANCIRANJA I POVRAT 

SREDSTAVA 

 

Obveza dokumentiranja 

programskih/projektnih aktivnosti od strane 

korisnika financiranja 

 

Članak 50. 
Korisnik financiranja obvezan je voditi 

precizne i redovite evidencije vezane uz 

provođenje projekta ili programa koristeći 

odgovarajuće računovodstvene sustave 

sukladno propisima o računovodstvu 

neprofitnih organizacija.  

Računi i troškovi vezani uz projekt ili 

program moraju biti lako prepoznatljivi i 

provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem 

odvojenih računa za dani projekt ili program ili 

osigurati da se troškovi vezani uz projekt ili 

program mogu lako identificirati i pratiti 

dokumentima računovodstvenih i 

knjigovodstvenih sustava udruge.  

 

Članak 51. 
Korisnik financiranja je obvezan 

omogućiti Općini, inspektorima proračunskog 

nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim 

revizorima koji vrše provjere sukladno Uredbi 

da provjere, ispitivanjem dokumenata ili putem 

kontrola na licu mjesta, provođenje projekta ili 

programa i po potrebi izvrše reviziju na 

temelju prateće dokumentacije za račune, 

računovodstvene dokumente i sve ostale 

dokumente relevantne za financiranje projekta 

ili programa, i u razdoblju od sedam godina 

nakon završne isplate.  
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Članak 52. 
Korisnik financiranja je obvezan 

dopustiti proračunskom nadzoru i svim 

vanjskim revizorima koji vrše nadzor temeljem 

Uredbe da na licu mjesta izvrše provjere i 

nadzor u skladu s postupcima sadržanim u 

važećim propisima za zaštitu financijskih 

interesa Republike Hrvatske od prevara i 

drugih nepravilnosti.  

Radi toga korisnik će omogućiti 

odgovarajući pristup osoblju ili predstavnicima 

Općine, proračunskom nadzoru kao i svim 

vanjskim revizorima koji vrše provjere i 

nadzor sukladno Uredbi mjestima i lokacijama 

na kojima se provodi program ili projekt, 

uključujući njegovim informatičkim sustavima 

te svim dokumentima i bazama podataka 

vezanim uz tehničko i financijsko upravljanje 

projektom/programom te poduzeti sve mjere 

da olakša njihov rad.  

 

Članak 53. 
Pored izvještaja navedenih u ovom 

Pravilniku, dokumenti koje je korisnik 

financiranja dužan dati na raspolaganje u 

slučaju nadzora uključuju:  

● popis članova i podatke o uplaćenim 

članarinama,  

● računovodstvenu evidenciju (kompjuterski 

ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog 

sustava udruge, poput glavne knjige, pomoćnih 

knjiga, platnih lista, popisa imovine i obveza i 

drugih relevantnih računovodstvenih podataka,  

● dokaze o postupcima nabave poput 

natječajne dokumentacije, ponuda od 

sudionika natječaja i izvještaja o procjenama,  

● dokaze o obvezama poput ugovora i drugih 

obvezujućih dokumenata,  

● dokaze o isporučenim uslugama, poput 

odobrenih izvještaja, narudžbenica, prijevoznih 

karata (uključujući aerodromske potvrde), 

dokaze o sudjelovanju na seminarima, 

konferencijama i tečajevima (uključujući 

relevantnu dokumentaciju i dobivene 

materijale, potvrde,), itd.,  

● dokaze o primitku roba, poput potvrda o 

isporučenoj robi dobavljača,  

● dokaze o završetku radova, poput potvrda o 

prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika,  

● dokaze o kupnji, poput računa i priznanica,  

● dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, 

potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze 

o plaćanju podugovarača,  

● evidenciju o zaposlenicima i njihovim 

plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih 

lista, a za zaposlenike koji su angažirani na 

temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, 

pojedinosti o primanjima uz potvrdu 

odgovorne osobe, prikazano po stavkama bruto 

primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko 

osiguranje, osiguranje i neto primanja, ● druge 

dokumente i dokaze koje zatraži nadzor, a 

odnose se na provedbu 

programa/projekta/manifestacije.  

 

Konačan iznos financiranja od strane Općine 

 

Članak 54. 
Konačan iznos sredstava koji Općina 

treba isplatiti korisniku financiranja ne može 

biti veći od najvišeg iznosa bespovratnih 

sredstava navedenih u ugovoru čak i ako 

ukupan zbroj opravdanih troškova premaši 

procijenjeni ukupan proračun naveden u 

obrascu proračuna programa ili projekta.  

Ukoliko su prihvatljivi troškovi koje 

Općina treba isplatiti korisniku financiranja 

sukladno ugovoru na kraju 

programa/projekta/manifestacije manji od 

prihvatljivih sredstava navedenih u ugovoru, 

Općina će isplatiti umanjeni iznos koji se 

odnosi samo na prihvatljive troškove.  

Kao dopuna i bez prejudiciranja prava 

na raskid ugovora sukladno odredbama Uredbe 

i ovog Pravilnika, Općina će, temeljem 

obrazložene odluke ako se projekt ili program 

ne provodi ili se neadekvatno, djelomično ili s 

odlaganjem provodi, smanjiti bespovratna 

sredstva prvobitno predviđena u skladu sa 

stvarnim provođenjem projekta ili programa 

pod uvjetima sadržanim u ugovoru.  

 

Povrat sredstava 

 

Članak 55. 
Općina će od korisnika financiranja u 

pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za 

provedbu odobrenog programa/ 

projekta/manifestacije u slučaju kada utvrdi da 

korisnik financiranja:  
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● nije realizirao program/ projekt/ 

manifestaciju utvrđen proračunom i ugovorom,  

● nije utrošio sva odobrena sredstva,  

● sredstva nije koristio namjenski,  

● iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće 

u propisanom roku.  

 

Članak 56. 
Korisnik financiranja će Općini, 

najkasnije u roku od 30 dana od primitka 

zahtjeva, sukladno uputama Općine da to učini, 

vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog 

konačnog iznosa, kao i sva neutrošena sredstva 

te nenamjenski utrošena sredstva.  

Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u 

roku koji je utvrdila Općina, Općina će 

povećati dospjele iznose dodavanjem zatezne 

kamate.  

Iznosi koji se trebaju vratiti Općini 

mogu se prebiti bilo kojim potraživanjem koje 

korisnik financiranja ima prema Općini. To 

neće utjecati na pravo ugovornih stranaka da se 

dogovore o plaćanju u ratama.  

Članak 57. 
U slučaju kada korisnik financiranja ne 

vrati sredstava Općini, Općina će poduzeti sve 

potrebne pravne radnje za povrat sredstava, te 

donijeti odluku da se prijave koje na natječaj 

pristignu od strane tog prijavitelja ne uzmu u 

razmatranje.  

U tom slučaju, takva odredba mora biti 

istaknuta u natječaju.  

 

IX. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 28. 
Korisnik financiranja ne smije 

sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi 

političke stranke, koalicije ili kandidata, davati 

izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili 

kandidatu niti prikupljati financijska sredstva 

za financiranje političkih stranaka, koalicija ili 

kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.  

 

Članak 59. 

Na postupke financiranja i ugovaranja 

programa/projekata/manifestacija od interesa 

za opće dobro, a koji nisu uređeni ovim 

Pravilnikom, primjenjivat će se odredbe 

Uredbe i ostalih važećih propisa.  

Članak 60. 
Jedinstveni upravni odjel Općine 

nadležan za provedbu natječaja, dužan je 

izvršiti pripremu natječajne dokumentacije u 

skladu s odredbama ovog Pravilnika najkasnije 

do konca ožujka tekuće godine.  

 

Članak 61. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenim 

novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti 

Petar u Šumi. 

 

 

KLASA: 011-01/16-01/01  

URBROJ: 2163/03-04-02-16-1  

Sv. Petar u Šumi, 31. ožujka 2016.  

 

 

OPĆINSKI NAČLENIK OPĆINE  

SV. PETAR U ŠUMI 

 

 

Općinski načelnik 

Mario Bratulić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


