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456
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 23.
prosinca 2014. godine donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u području predškolskog odgoja
za Općinu Gračišće u 2015. godini
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u području
predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Gračišće, te obim, način i dinamika financiranja tih
potreba u 2015. godini iz Proračuna Općine Gračišće.
Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka zadovoljavat će se ostvarivanjem: 1) primarnih 9,5satnih i drugih programa za jednu (1) dječju skupinu uzrasta od navršene treće godine života do
polaska u osnovnu školu u skladu sa člankom 15. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, 2)
minimalnog programa Predškole za jednu skupinu djece koja prije polaska u osnovnu školu nisu bila
obuhvaćena primarnim programima u Dječjem vrtiću, 3) ulaganjem u osnovna sredstva Vrtića
(investicijsko održavanje i nabavka opreme), 4) ostvarivanjem programa Dana dječje radosti u Općini
Gračišće,5) izgradnja vrtića te 6) ostali programi dječjeg vrtića.
Članak 2.
U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Općine Gračišće za 2015. godinu osigurat će
se sredstva za:
Kuna
1.
2.

3.
4.

a) Dječji vrtić - redoviti programi
Plaće djelatnika
Program Predškole

450.000,00
3.000,00

Ukupno redoviti programi

453.000,00

b) Ostali programi za djecu
Program Dana dječje radosti
Ostale donacije za predškolski odgoj

10.000,00
1.000,00

Ukupno Ostali programi

11.000,00

c) Izgradnja vrtića
5. Projektna dokumentacija
6. Izgradnja vrtića

115.700,00
6.250.000,00

Ukupno Izgradnja vrtića

6.365.700,00

S V E U K U P N O (a + b)

6.829.700,00
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Članak 3.
Sredstva iz članka 2., točke 1. ovoga Programa doznačivat će se iz Proračuna Općine Gračišće
na žiro-račun Grada Pazina u pravilu mjesečno do 15-tog u mjesecu za prošli mjesec, po 1/12,
razmjerno ostvarenju primarnih programa Vrtića, sredstva iz članka 2. točke 2. doznačivati će se na
osnovi Program predškole – prvi dio kao predujam nakon početka ostvarivanja programa , a drugi dio
– nakon ostvarenja programa i nakon dostavljene konačne dokumentacije i izvještaja.
Sredstva iz Članka 2., točke 3. i 4. doznačivati će se temeljem posebnog Zaključka Načelnika
Općine Gračišće.
Sredstav iz Članka 2., točke 5. i 6. Program isplaćivati će se sukladno dinamici provedbe
izrade dokumentacije, odnosno radova.
Članak 4.
Sredstva za prehranu djece tijekom boravka u Dječjem vrtiću te sredstva za materijalne
troškove Vrtića i za tekuće održavanje osiguravat će se mjesečno uplatama roditelja korisnika usluga
Vrtića u skladu s posebnim aktom.
Članak 5.
Osim programa iz članaka 1. i 2. ovoga Programa, Područni vrtić u Gračišću može, u suradnji
s roditeljima organizirati i druge (kraće dnevne, višednevne) programe za djecu, za čije ostvarivanje
sredstva osiguravaju korisnici tih programa.
Članak 6.
Odnose u sufinanciranju djelatnosti Dječjeg vrtića, uključujući Područni vrtić u Gračišću, te
uključujući potrebe iz članka 2., točke 1. ovoga Programa, između Dječjeg vrtića, Grada Pazina i
Općine Gračišće, uređuje Grad Pazin, kao osnivač Vrtića, posebnim Sporazumom.
Članak 7.
Dječji vrtić Pazin obvezan je o ostvarenju programa, o stanju u djelatnosti, te o realizaciji i
utrošku sredstava iz Proračuna Općine Gračišće pismeno izvijestiti Općinsko vijeće Općine Gračišće i
Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće nakon realizacije tih programa.
Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel prati ostvarenje ovoga Programa u cjelini i izvještava o tome
Općinsko vijeće Općine Gračišće.
Članak 9.
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 400-08/14-01/06
URBROJ: 2163/02-02-02-14-2
Gračišće, 23. prosinac 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Brozan, v.r.
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Na osnovi članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01., 60/01. i 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12. ), članaka 12. i 13.
Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine“ broj 69/03. -pročišćeni tekst i 76/05.), te članka 30.
Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ broj 05/13. i 21/13.), Općinsko vijeće
Općine Gračišće na sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u području školstva i obrazovanja
za Općinu Gračišće u 2015. godini
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u području školstva i obrazovanja djece i mladeži,
pored onih što se financiraju iz državnog proračuna ili iz drugih izvora, te obim, način i dinamika
financiranja tih potreba na području Općine Gračišće u 2015. godini.
Članak 2.
U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Općine Gračišće za 2015. godinu
osiguravaju se sredstva za:

1. Stipendije učenika i studenata
1.1. Stipendije učenicima
1.2. Stipendije studentima

Kuna
95.000,00
40.000,00
55.000,00

2. Potpore Osnovnoj školi
2.1. Ostale donacije za školstvo

9.000,00
9.000,00

3. Odmaralište Špadići - investicijsko održavanje i opremanje
3.1. Putem OŠ Vladimir Nazor
3.2. Putem Grada Pazina

6.000,00
2.000,00
4.000,00
1.500,00

4. Udruge i programi učenika, studenata i mladih
4.1. Ostale tekuće donacije
4.2. Ostale tekuće donacije
4.3. Ostale tekuće donacije
5. Autobusna stajališta
6.1. Autobusna stajališta
SVEUKUPNO (OD 1. DO 5.)

500,00
500,00
500,00
50.000,00
50.000,00
161.500,00

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. točke 1. ovoga Programa isplaćivat će se mjesečno, u skladu s
Pravilnikom o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima Općine Gračišće, po 400,00 kuna
stipendistima-učenicima i po 600,00 kuna stipendistima-studentima sukladno potpisanom Ugovoru o
stipendiranju.
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Sredstava iz članka 2. točke 2. ovoga Programa isplaćivati će se prema zahtjevima Osnovne
škole te Izvješća o realizaciji programa a temeljem zaključka Načelnika Općine Gračišće u skladu sa
mogućnostima proračuna Općine Gračišće.
Sredstva iz članka 2. točke 3. ovoga Programa namijenjena su za tekuće i investicijsko
održavanje i opremanje Odmarališta Špadići u Poreču, te će se isplaćivati temeljem Sporazuma o
sufinanciranju.
Udrugama i klubovima iz članka 2., sredstva navedena u podtočki 4.1., 4.2., 4.3. ovoga
Programa doznačivat će se navedena sredstva u pravilu polugodišnje, po 1/2 iznosa, u skladu s
ostvarenjem njihovih programa i u skladu s ostvarivanjem Proračuna Općine Gračišće.
Sredstva iz članka 2. 6. ovog Program isplaćivati će se sukladno dinamici provedbe izrade
dokumentacije, odnosno radova.
O ostvarivanju programa iz članka 2. ovoga Programa, o dinamici i načinu financijskog
praćenja tih programa, te o namjenskom trošenju sredstava, brine Jedinstveni upravni odjel Općine
Gračišće.
Članak 4.
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 400-08/14-01/06
URBROJ: 2163/02-02-02-14-3
Gračišće, 23. prosinac 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Brozan, v.r.
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Na osnovi članaka 1. i 9/a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“
broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave („Narodne novine“ broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01.,
150/02., 147/03., 132/06., 26/07.-Odluka Ustavnog suda RH, 73/08. i 25/12. ), i na osnovi članka 30.
Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ broj 05/13. i 21/13.), Općinsko vijeće
Općine Gračišće na sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine donijelo je ovaj
PROGRAM
javnih potreba u kulturi za Općinu Gračišće u 2015. godini
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se oblici i način poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti i
programa u području kulture, oblici, opseg, kvaliteta i način ostvarivanja i zadovoljavanja javnih
potreba u kulturi za Općinu Gračišće, te obim, način i dinamika sufinanciranja tih potreba u 2015.
godini iz Proračuna Općine Gračišće.
Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka poticat će se, promicati i zadovoljavati: 1)
ostvarivanjem djelatnosti i pojedinačnih programa ustanova kulture, udruga i organizacija u kulturi, te
poticanjem i pomaganjem amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva, 2) podržavanjem pojedinih
akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života,
3) ulaganjem određenih sredstava u obnovu, zaštitu i privođenje namjeni ili u investicijsko održavanje
i adaptacije objekata kulture i prirodnih i kulturnih dobara, odnosno u pripremu tehničke i druge
dokumentacije za obnovu i zaštitu tih dobara, 4) na druge načine i kroz druge programe i sadržaje u
skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Programom.
Članak 2.
U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Općine Gračišće za 2015. godinu osigurat će
se dio sredstava za ostvarivanje djelatnosti i programa pojedinih ustanova, udruga i organizacija, za
pojedine akcije i manifestacije u kulturi, te za obnovu i zaštitu kulturnih i prirodnih dobara i za druge
kulturne potrebe, i to za:
1. Programi i projekti u području kulture
1.1. Gradska knjižnica
1.2. Osnovna glazbena škola
1.3. Ostale tekuće donacije
SVEUKUPNO:

3.000,00
2.000,00
500,00
5.500,00

SVEUKUPNO:

1.000,00
1.000,00

SVEUKUPNO:

300.000,00
50.000,00
50.000,00
400.000,00

2.Ostali programi i projekti u području kulture
2.1.Ostale tekuće donacije

3. Rekonstrukcija zgrada kulturnih institucija
3.1. Rekonstrukcija Župne crkve
3.2. Rekonstrukcija Crkve BDM na placu
3.3. Rekonstrukcija Sv. Eufemije

SVEUKUPNO (1-3):

406.500,00
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Članak 3.
Sredstva iz članka 2. točke 1. doznačivat će se sukladno uvjetima i načinu navedenim u
Sporazumu o sufinanciranju.
Sredstvima iz članka 2. točke 2. raspolaže Načelnik Općine Gračišće za navedene namjene, a
doznačivati će se :
- korisnicima iz podtočke 2.1 prema zahtjevima a temeljem zaključka Načelnika Općine
Gračišće u skladu sa mogućnostima proračuna Općine Gračišće.
Sredstva iz članka 2. točke 3. ovog Program isplaćivati će se sukladno dinamici provedbe
izrade projekta.
Članak 4.
Korisnici sredstava iz ovoga Programa obvezni su o ostvarenju svojih programa i o stanju u
tim djelatnostima, te o realizaciji sredstava iz Proračuna Općine Gračišće pismeno izvijestiti
Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće.
O ostvarivanju programa iz članka 2. ovoga Programa, o dinamici i načinu financijskog
praćenja tih programa, te o namjenskom trošenju sredstava, brine Jedinstveni upravni odjel Općine
Gračišće.
Članak 5.
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 400-08/14-01/06
URBROJ: 2163/02-02-02-14-4
Gračišće, 23. prosinac 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Brozan, v.r.
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Na osnovi članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi
(Narodne novine broj 33/12., 4613. i 49/13.), 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 23. prosinca 2014. godine, donijelo je
PROGRAM
socijalno-zdravstvenih potreba Općine Gračišće za 2015. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se sadržaj, oblici, opseg i način zadovoljavanja socijalnozdravstvenih potreba u Općini Gračišće, te obim i način sufinanciranja tih potreba iz Proračuna Općine
Gračišće u 2015. godini.
Članak 2.
Osim socijalno-zdravstvenih potreba koje se na području Općine Gračišće zadovoljavaju i
financiraju iz državnog proračuna ili putem karitativnih udruga, ustanova i iz drugih izvora, iz
Proračuna Općine Gračišće sufinancirat će se tijekom 2015. godine ove socijalno-zdravstvene potrebe:
I.
1.
2.
3.

Ustanove u području zdravstva
Istarski domovi zdravlja - Ispostava Pazin (HMP)
Crveni križ
Dom Motovun
Ukupno ustanove

35.000,00
18.432,00
6.300,00
59.732,00

II.
1.
2.
3.
4.

Socijalne potpore stanovništvu
Pomoć obiteljima i kućanstvima
Porodiljine naknade i oprema za novorođenčad
Ostale naknade iz proračuna u novcu
Ostale naknade iz proračuna u naravi
Ukupno socijalne potpore

20.000,00
26.000,00
5.000,00
3.000,00
54.000,00

III.
1.

Donacije ustanovama u području socijalne skrbi i zdravstva
Udruge zdravstvene i socijalne skrbi
Ukupno udruge zdravstvene i socijalne skrbi

15.000,00
15.000,00

IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ostali socijalno zdravstveni programi
Program javno zdravstvenih mjera-ZZJZ
Veterinarske usluge
Savjetovalište za brak i obitelj
Udruga umirovljenika
Donacije za ostale socijalno zdravstvene programe
Program pomoć i njega u kući
Tekuće pomoći županijskim proračunima
Ukupno Ostali socijalno zdravstveni programi
SVEUKUPNO (I.-IV.)

27.000,00
7.500,00
5.500,00
3.000,00
500,00
25.000,00
16.000,00
84.500,00
213.232,00
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Članak 3.
Sredstva iz članka 2. točka I. pod 1.do 3., ovoga Programa namijenjena su kao potpora i udio
Općine Gračišće za sufinanciranje navedenih ustanova odnosno programa tih ustanova, a dostavljat će
se tim ustanovama tromjesečno u skladu s ostvarivanjem Proračuna Općine Gračišće.
Sredstvima iz članka 2. točka II. Pod 2.,3. i 4. raspolaže Jedinstveni upravni odjel Općine
Gračišće, namjenski za odobravanje pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima, u skladu s
Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Gračišće i drugim propisima.
Sredstvima iz članka 2. točka III. ovoga Programa isplaćivat će se dotičnim udrugama i
korisnicima u pravilu tromjesečno, po 1/4, u skladu s ostvarivanjem njihovih programa i u skladu s
ostvarivanjem Proračuna Općine Gračišće.
O utrošku sredstava iz članka 2. točka IV. pod 1. i 2. ovoga Programa odlučit će Načelnik
Općine Gračišće nakon što od ovlaštenih ustanova ili pravnih osoba prikupi ponude za ostvarenje
programa propisanih javno-zdravstvenih mjera na području Općine Gračišće - o čemu će se zaključiti
Ugovor.
Sredstva iz članka 2. točke IV. pod 2.,3., 4., 5., 6. i 7. usmjeravat će Jedinstveni upravni odjel
Općine Gračišće namjenski za ostvarivanje navedenih programa na području Općine Gračišće.
Članak 4.
Korisnici proračunskih sredstava iz ovog Programa obvezni su o ostvarenju svojih programa i
o namjenskom utrošku sredstva iz proračuna Općine Gračišće pismeno izvijestiti Jedinstveni upravni
odjel Općine Gračišće.
O ostvarivanju programa iz članka 2. ovoga Programa, o dinamici i načinu financijskog
praćenja tih programa, te o namjenskom trošenju sredstava, brine Jedinstveni upravni odjel Općine
Gračišće.
Članak 5.
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 400-08/14-01/06
URBROJ: 2163/02-02-02-14-5
Gračišće, 23. prosinac 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Brozan, v.r.
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Na osnovi članaka 74. i 76. Zakona o športu („Narodne novine„ broj 71/06. i 150/08. –
Uredba) i članka 30. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ broj 05/13. i 21/13.),
Općinsko vijeće Općine Gračišće na svojoj sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Gračišće za 2015. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se sportske djelatnosti, programi, aktivnosti i potrebe Općine
Gračišće za čije se sufinanciranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Gračišće za 2015. godinu.
Potrebe, djelatnosti, programi i aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju se: 1)
poticanjem i promicanjem sporta, 2) provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece
i mladeži, 3) djelovanjem sportskih udruga i klubova, 4) treningom i organiziranjem sportskih
natjecanja, 5) sportsko-rekreacijskim i drugim sportskim aktivnostima građana, te 6) osiguravanjem
prostornih uvjeta za ostvarivanje sportskih programa od značenja za Općinu Gračišće.
Potrebe, djelatnosti, programi i aktivnosti u sportu ostvaruju se i stručnim radom, odgojem,
obrazovanjem i informacijskom djelatnošću, kad su u vezi s javnim potrebama iz točaka od 1. do 6.
prethodnog stavka ovoga članka.
Članak 2.
U smislu članka 1. ovoga Programa, iz Proračuna Općine Gračišće u 2015. godini
(su)financirat će se sljedeće sportske udruge i klubovi, odnosno programi, potrebe i aktivnosti u sportu
sa sljedećim iznosima:
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Zajedničke potrebe u sportu
Organizacija turnira i manifestacija
Uređenje sportskih objekata i terena
Uređenje pješačkih i biciklističkih staza
Ukupno zajedničke potrebe

10.000,00
30.000,00
26.000,00
76.000,00

2. Sportske udruge i klubovi
2.1. MTB ISTRA
2.2. Donacije za ostale klubove
Ukupno udruge i klubovi

5.000,00
5.000,00
10.000,00

SVEUKUPNO

86.000,00

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. točke 1. ovoga Programa doznačivat će se na osnovi posebnih zahtjeva,
ugovora ili na osnovi zaključka Načelnika Općine Gračišće a sve u skladu s ostvarivanjem Proračuna
Općine Gračišće.
Sredstva iz članka 2. točke 2. pod 2.1. do 2.2. ovoga Programa doznačivat će se dotičnim
klubovima i korisnicima u pravilu polugodišnje, po 1/2, u skladu s ostvarivanjem njihovih programa i
u skladu s ostvarivanjem Proračuna Općine Gračišće.
Članak 4.
Korisnici proračunskih sredstava iz ovog Programa obvezni su o ostvarenju svojih programa i
o namjenskom utrošku sredstva iz proračuna Općine Gračišće pismeno izvijestiti Jedinstveni upravni
odjel Općine Gračišće.
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O ostvarivanju programa iz članka 2. ovoga Programa, o dinamici i načinu financijskog
praćenja tih programa, te o namjenskom trošenju sredstava, brine Jedinstveni upravni odjel Općine
Gračišće.
Članak 5.
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 400-08/14-01/06
Urbroj: 2163/02-02-02-14-6
Gračišće, 23. prosinac 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Brozan, v.r.
461
Na osnovi članka 30. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ broj 05/13. i
21/13.), Općinsko vijeće Općine Gračišće na svojoj sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine,
donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u gospodarstvu i turizmu Općine Gračišće za 2015. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se turističke djelatnosti, programi, aktivnosti i potrebe Općine
Gračišće za čije se sufinanciranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Gračišće za 2015. godinu.
Potrebe, djelatnosti, programi i aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se: 1) Poticanje
gospodarstva i turistički razvoj Općine Gračišće, 2) Turističke manifestacije.
Potrebe, djelatnosti, programi i aktivnosti u turizmu ostvaruju se i stručnim radom,
obrazovanjem i informacijskom djelatnošću, kad su u vezi s javnim potrebama iz točaka od 1. do 2.
prethodnog stavka ovoga članka.
Članak 2.
U smislu članka 1. ovoga Programa, iz Proračuna Općine Gračišće u 2015. godini
(su)financirat će se sljedeće, potrebe i aktivnosti u turizmu sa sljedećim iznosima:
1. Turistički razvoj
1.1. Turistička zajednica središnje Istre
Ukupno turistički razvoj
2. Poticanje poljoprivrede
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima,
2.1. malim i srednjim poduzetnicima
Fond za razvoj poljoprivrede Istarske županije
2.2. LAG

2.000,00
2.000,00
30.000,00
20.000,00
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2.3. Ostale tekuće donacije
2.4. Pomoći
Ukupno poticanje poljoprivrede
3. Turističke Manifestacije
3.1. Smotra vina
3.2. Zasopimo na organić
3.3 Dan Općine
3.4. Festival Istarskih maneštri
3.5. Vidova
3.6. Žive jaslice
3.7. Ostale manifestacije
Ukupno turističke manifestacije:
SVEUKUPNO
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10.000,00
20.000,00
80.000,00
321.000,00
46.600,00
12.700,00
20.000,00
47.800,00
12.000,00
28.800,00
488.900,00
570.900,00

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. točke 1.i 2. ovoga Programa trošiti će se na osnovi posebnih zahtjeva,
sporazuma ili na osnovi zaključka Načelnika Općine Gračišće a sve u skladu s ostvarivanjem
Proračuna Općine Gračišće.
O ostvarivanju programa turističkih manifestacija iz članka 2. točke 3. ovoga Programa, o
dinamici i načinu financijskog praćenja tih manifestacija, te o namjenskom trošenju sredstava, brine
Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće, o čijoj je realizaciji dužan podnijeti Izvješće Načelniku
Općine Gračišće po završetku manifestacije. Za dobivene tekuće financijske pomoći Jedinstveni
upravni odjel je zadužen za dostavljanje financijskih izvještaja nadležnim državnim tijelima u
rokovima navedenim u Ugovorima po kriteriju i uvjetima navedenim u obvezama.
Članak 4.
Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 400-08/14-01/06
URBROJ:2163/02-02-02-14-7
Gračišće, 23. prosinac 2014.
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. i 94/13. ) i članka 30. Statuta Općine Gračišće («Službene
novine Grada Pazina» broj 05/13. i 21/13.) Općinsko vijeće Općine Gračišće na sjednici održanoj 23.
prosinca 2014. godine, donijelo je
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu u Općini Gračišće
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Gračišće u iznosu od 2.035.000,00 kuna za razdoblje kalendarske godine 2015. za:
- urbanistički planovi uređenja
- Zgrada do Općinske uprave
- proširenje groblja u Gračišću i Škopljaku,
- popločenje,
- potporni zid ispred Općine,
- izgradnja javne rasvjete,
- asfaltiranje nerazvrstanih lokalnih cesta
- izgradnja vodovodnih ogranaka
Članak 2.
Izrada urbanističkih planova uređenja planiran je u iznosu od 50.000,00 kn. Potrebna
financijska sredstva osigurat će se:
- iz sredstava općih prihoda i primitaka 50.000,00 kn.
Članak 3.
Projekt ulaganja u zgradu do Općinske uprave planira se u iznosu od 30.000,00 kn. Potrebna
financijska sredstva osigurati će se:
- iz sredstava kapitalnih pomoći iz državnog proračuna 30.000,00 kn.
Članak 4.
Projekt Proširenja groblja u Gračišću i Škopljaku planiran je u ukupnom iznosu od 50.000,00
kn. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:
- iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 28.560,00 kn
- iz ostalih prihoda od nefinancijske imovine Općine Gračišće 21.440,00 kn.
Članak 5.
Projekt popločenja planiran je u ukupnom iznosu od 150,000,00 kn. Potrebna financijska
sredstva osigurat će se:
- iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 24.520,00 kn
- Iz sredstava kapitalnih pomoći iz državnog proračuna 125.480,00 kuna
Članak 6.
Projekt rekonstrukcije potpornog zida ispred Općine planiran je u ukupnom iznosu od
20.000,00 kn. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:
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- iz sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 20.000,00 kn.
Članak 7.
Projekt izgradnje Javne rasvjete planira se u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn. Potrebna
financijska sredstva osigurat će se:
- iz sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 20.000,00 kn
Članak 8.
Program asfaltiranje nerazvrstanih lokalnih cesta planiran je u iznosi kako slijedi:
asfaltiranje nerazvrstane lokalne ceste – IPARD – 2. krug u iznosu od 1.700.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva osigurat će se:
- iz dobivenih zajmova od banaka izvan javnog sektora - dugoročni 1.700.000,00 kn,
- na poziciji komunalnog doprinosa sukladno Odluci o komunalnom doprinosu i srazmjerno
udjelu gradnje u planiranim prihodima komunalnom doprinosa osiguran je iznos od 212.640,0 kn,
Članak 9.
Projekt izgradnje vodovodnih ogranaka planira se u iznosu od 15.000,00 kuna. Potrebna
financijska sredstva osigurat će se :
-iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 15.000,00 kuna
Članak 10.
Ovaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture objaviti će se u
Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.
Petar u Šumi.
KLASA: 361-01/14-01/33
URBROJ: 2163/02-02-02-14-2
Gračišće, 23. prosinca 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Brozan, v.r.
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Na osnovi članka 21. i članka 22. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ broj 26/03. , 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12. i 94/13.) i
članka 30. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ broj 05/13. i 21/13.), Općinsko
vijeće Općine Gračišće na svojoj sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2015. godini na
području Općine Gračišće za komunalne djelatnosti u iznosu od 591.400,00 kuna:
- održavanje cesta i nogostupa,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje i uređenje zelenih površina,
- održavanje groblja
- održavanja i uređenje stajališta za kontejnere
- održavanje septičkih i sabirnih jama
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja.
Članak 2.
U 2015. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini
Gračišće obuhvaća:
I. Održavanje cesta i nogostupa
- Redovito održavanje cesta dvaput godišnje u dužini od 30 kilometara

150.000,00 kn

Sredstva za izvršavanje radova navedenih u točki I. predviđaju se u ukupnom iznosu od
150.000,00 kuna, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i općih prihoda i primitaka
proračuna Općine Gračišće za 2015. godinu.
II. Održavanje javne rasvjete
- održavanje javne rasvjete
- potrošnja za javnu rasvjetu obračunava se mjesečno

44.900,00 kn
185.100,00 kn

Sredstva za izvršavanje radova navedenih u točki II. predviđaju se u ukupnom iznosu od
230.000,00 kuna, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i općih prihoda i primitaka
proračuna Općine Gračišće za 2015. godinu.
III. Održavanje i uređenje zelenih površina
- održavanje i uređenje zelenih površina

20.000,00 kn
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Sredstva za izvršavanje radova navedenih u točki III. predviđaju se u ukupnom iznosu od
20.000,00 kuna, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i općih prihoda i primitaka
proračuna Općine Gračišće za 2015. godinu.
IV. Održavanje groblja
- iznošenje i odvoz smeća
- ostale komunalne usluge

23.000,00 kn
10.000,00 kn

Sredstva za izvršavanje radova navedenih u točki IV. predviđaju se u ukupnom iznosu od
33.000,00 kuna, a financirati će se iz godišnje naknade za održavanje groblja i naknade za podizanje
spomenika.
V. Održavanje i uređenje stajališta za kontejnere
- Održavanje i uređenje stajališta za kontejnere

150.000,00 kn

Sredstva za izvršavanje radova navedenih u točki V. predviđaju se u ukupnom iznosu od
150.000,00 kuna, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i općih prihoda i primitaka
proračuna Općine Gračišće za 2015. godinu.
VI. Održavanje septičkih i sabirnih jama
- Održavanje septičkih i sabirnih jama

8.400,00 kn

Sredstva za izvršavanje radova navedenih u točki VI. predviđaju se u ukupnom iznosu od
8.400,00 kuna, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i općih prihoda i primitaka
proračuna Općine Gračišće za 2015. godinu.
Članak 3.
Za ostvarenje ovog Programa nadležan je Načelnik Općine Gračišće, a provodi ga Jedinstveni
upravni odjel Općine Gračišće.
U slučaju da je radove na komunalnoj infrastrukturi potrebno hitno izvršiti, radovi će se
izvršiti po nalogu Načelnika.
Članak 4.
Ovaj Program objaviti će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi .
KLASA: 363-01/14-01/26
URBROJ: 2163/02-02-02-14-2
Gračišće, 23. prosinca 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Brozan, v.r.
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Na temelju članka 31. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09.,
153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13. i 153/13.) i članka 30. Statuta Općine Gračišće
(''Službene novine Grada Pazina“ broj 05/13. i 21/13.), Općinsko vijeće Općine Gračišće na sjednici
održanoj dana 23. prosinca 2014. godine donijelo je
ODLUKU
o II. Izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu Općine Gračišće
Članak 1.
U glavi VII. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Gračišće (Službene novine Grada
Pazina 9/12 i 6/13) OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA, članak 13.
mijenja se tako da sada glasi:
"Članak 13.
Vlasnik građevne čestice, odnosno investitor koji po prvi puta rješava osnovno stambeno
pitanje izgradnjom obiteljske kuće do 400 m2 oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa u visini od
70% od ukupnog iznosa obračuna, pod uvjetom da u trenutku podnošenja zahtjeva za obračun
komunalnog doprinosa ima prebivalište na području Općine Gračišće u neprekidnom trajanju od 18
godina. Uz zahtjev, obveznik mora priložiti službeno uvjerenje o prebivalištu izdano od strane MUP-a.
Pravo iz stavka 1.ovog članka vlasnik može koristiti samo jednokratno. "
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi''.

KLASA: 363-01/12-01/07
URBROJ: 2163/02-02-02-14-6
Gračišće, 23. prosinca 2014.
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 5/13. i 21/13.), Općinsko vijeće
Općine Gračišće na sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa ukupnog razvoja
Općine Gračišće 2015.-2020.
Članak 1.
Ovom se Odlukom usvaja Program ukupnog razvoja Općine Gračišće 2015.-2020.
Članak 2.
Program ukupnog razvoja Općine Gračišće 2015.-2020. čini sastavni dio ove Odluke, ali nije
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, Program ukupnog razvoja Općine Gračišće 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: 302-01/14-01/07
URBROJ: 2163/02-02-02-14-12
Gračišće, 23. prosinca 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Brozan, v.r.
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Na temelju članka 7. Stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(„Narodne novine“ broj: 24/11., 61/11., 27/13. i 02/14.) i članka 30. Statuta Općine Gračišće
(»Službene novine Grada Pazina», broj 5/13. i 21/13.), Općinsko vijeće Općine Gračišće na sjednici
održanoj 23. prosinca 2014. godine donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Gračišće u 2015. godini
Članak 1.
Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva osigurana u Proračunu Općine Gračišće za 2015.
godinu u iznosu od 1.998,00 kuna, a koriste se za rad političkih stranaka i nezavisnih članova
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gračišće (dalje u tekstu: Općinsko vijeće).
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se razmjerno broju članova Općinskog vijeća.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj
stranci i nezavisnom članu pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom
članu Općinskog vijeća.
Članak 3.
Prema kriterijima iz članka 2., a u vezi s člankom 1. ove Odluke i ukupnog broja članova
Općinskog vijeća (11) u 2015. godini je za svakog člana utvrđen iznos od 180,00 kuna, a za svakog
člana podzastupljenog spola (1) dodatna naknada u iznosu od 18,00 kuna, te su na temelju toga
raspoređena sredstva koja pripadaju pojedinoj političkoj stranci i članovima nezavisne općinske liste, i
to:
1. Istarskom demokratskom saboru (IDS)
= 1098,00 kuna ( 5 članova i 1 članica )
2. Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske (SDP)
= 360,00 kuna (2 člana)
3. Hrvatska narodna stranka(HNS)
= 180,00 kuna (1 član)
4. Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)
= 180,00 kuna (1 član)
5. Zelena stranka (ZELENI)
= 180,00 kuna (1 član)
Raspoređena sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se na žiro račun političke stranke,
tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 4.
Isplata sredstava u skladu s ovom Odlukom povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Gračišće.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Gračišće u 2014. godini („Službene novine Grada Pazina“ broj 42/13).
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.
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