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Na temelju 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., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15.,
123/17. i 98/19.) i članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13.,
23/14., 1/18. i 5/20.), Gradonačelnik Grada Pazina, 30. listopada 2020. godine donosi

IZMJENU PROGRAMA
potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2020. godinu
Mjera 7. Programa potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2020. godinu („Službene novine Grada
Pazina“ broj 3/20, u daljnjem tekstu: Program), mijenja se i glasi:
„(1) Zakupac poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pazina koji na dan 20. studenog 2020. godine
podmiri zakupninu i komunalnu naknadu za poslovni prostor (i eventualne kamate po toj osnovi za razdoblje
siječanj-studeni 2020. godine), može se osloboditi obveze plaćanja 90% zakupnine za mjesec prosinac 2020.
(2) Ova mjera ne primjenjuje se na poslovne prostore u Poduzetničkom inkubatoru PazinUP.“
ZAVRŠNE ODREDBE
Tekst Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz Programa potpora poduzetništva
Grad Pazina za 2020. godinu (KLASA:302-01/20-01/03, URBROJ:2163/01-01-01-20-4) objavljen na
www.pazin.hr izmijeniti će se u skladu s ovom Izmjenom Programa.
Ova Izmjena Programa primjenjuje se za 2020. godinu i objaviti će u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.

KLASA: 302-01/20-01/03
URBROJ: 2163/01-01-01-20-6
Pazin, 30. listopada 2020.
GRADONAČELNIK GRADA PAZINA
Gradonačelnik
Renato Krulčić, v.r.
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Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj
94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“
broj 50/17. i 84/19.) i članka 30. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“, broj 21/20.),
Općinsko vijeće Općine Gračišće, na sjednici održanoj 19. studenog 2020. godine donijelo je

ODLUKU
o I. izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gračišće
Članak 1.
U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
na području Općine Gračišće (»Službene novine Grada Pazina broj: 03/18) članak 20. stavak 1., točka a.,
mijenja se i glasi:
„Obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu su:
a. za korisnike iz kategorije kućanstva obračunsko razdoblje je dva mjeseca, što predstavlja šest
obračunskih razdoblja kroz kalendarsku godinu.“
Članak 2.
Članak 75. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Računi se dostavljaju prema obračunskim razdobljima iz ove Odluke, sukladno članku 20. ove
Odluke. “
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.

KLASA:351-01/20-01/08
URBROJ:2163/02-03-02-20-3
Gračišće, 19. studenog 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Brozan, v.r.
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Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne
novine“ broj 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19.) i članka 30. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada
Pazina“ broj 21/20.), Općinsko vijeće Općine Gračišće na sjednici održanoj 19. studenog 2020. godine
donijelo je
PROGRAM
korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Gračišće
za 2020. godinu
Članak 1.
Ovim programom utvrđuje se namjensko korištenje dijela od 30% sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a koji su prihod jedinice lokalne samouprave na čijem se području
nezakonito izgrađena zgrada nalazi.
Članak 2.
Iznos dijela od 30% naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koji su prihod
Proračuna Općine Gračišće za 2020. godinu planira se u iznosu od 11.000 kn.
Članak 3.
Planirani iznos sredstava naknade iz prethodnog članka koristit će se za poboljšanje infrastrukturno
nedovoljno opremljenih naselja, odnosno izrada geodetskog elaborata nerazvrstane ceste NC090 Groblje
Škopljak na području Općine Gračišće.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.

KLASA: 361-01/20-01/29
URBROJ: 2163/02-02-02-20-2
Gračišće, 19. studenog 2020.
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., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i
98/19.) i članaka 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, broj 52/18.) te
članka 30. Statuta Gračišće („Službeni novine Grada Pazina“ broj 21/20.), Općinsko vijeće Općine Gračišće
na svojoj sjednici održanoj 19. studenog 2020. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom
u vlasništvu Općine Gračišće za 2021. godinu
Članak 1.
Donosi se Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće za 2021. godinu
Članak 2.
Planom upravljanja imovinom određuju se kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom
Općine Gračišće te mjere u svrhu provođenja tih ciljeva u 2021. godini.
Članak 3.
Plan iz prethodnog članka čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Načelnik Općine Gračišće dužan je do 30. rujna 2022. godine dostaviti Općinskom vijeću na
usvajanje Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gračišće.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.

KLASA: 940-01/20-01/02
URBROJ: 2163/02-01-01-20-2
Gračišće, 19. studenog 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Brozan, v.r.
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I. UVOD
Plan upravljanja imovinom zajedno sa Strategijom upravljanja imovinom i Izvješćem o provedbi
Plana upravljanja čini ključne dokumente upravljanja i raspolaganja imovinom Jedinice lokalne (regionalne)
samouprave.
Strategijom upravljanja imovinom Općine Gračišće određuju se ciljevi i smjernice upravljanja
imovinom, uvažavajući pritom gospodarske i razvojne interese Općine Gračišće (u daljnjem tekstu: Općina).
Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Gračišće (u daljnjem tekstu: Plan) donosi Općinsko
vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.
Svrha Plana je definirati i popisati ciljeve upravljanja i raspolaganja općinskom imovinom, te
definirati plan daljnjeg razvitka imovine u svrhe dugoročnog očuvanja imovine u svrhe javnog interese i
pravičnog raspolaganja sredstvima kao prihoda koje Općina ostvaruje raspolaganjem imovinom.
Učinkovito upravljanje imovinom Općine trebalo bi poticati razvoj gospodarstva i važno je za njegovu
stabilnost, a istodobno pridonositi boljoj kvaliteti života na Općini.
Planom upravljanja imovine uređuje se:
- upravljanje trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Općine,
- provođenje projekata upravljanja komunalnom infrastrukturom,
- upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima, zemljištima i drugim nekretninama u vlasništvu
Općine,
- plan provođenja postupaka procjene imovine u vlasništvu Općine,
- rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,
- plan vođenja registra imovine.
II. CILJEVI
Strategijom upravljanja imovinom Općine u razdoblju od 2019. do 2025. godine određeni su
dugoročni ciljevi te smjernice za ostvarivanje prioritetnih ciljeva.
Dugoročni ciljevi definirani Strategijom upravljanja imovine Općine Gračišće su:
1. očuvati važne i vrijedne dijelove imovine u vlasništvu Općine Gračišće,
2. organizirati učinkovitije i transparentno korištenje imovine u vlasništvu Općine Gračišće.
Sukladno navedenim ciljevima Općina Gračišće će Planom upravljanja imovinom odrediti smjernice
za njihovo postizanje. Planom se definiraju kratkoročni ciljevi, pružaju izvedbene mjere, odnosno specificiraju
se aktivnosti za ostvarenje ciljeva, te određuju smjernice upravljanja, a sve u svrhu učinkovitog upravljanja i
raspolaganja imovinom Općine Gračišće s ciljem njezina očuvanja i važnosti za život i rad sadašnjih i budućih
generacija, te njezine funkcije u službi gospodarskog rasta.
Upravljanje imovinom kao ekonomski proces podrazumijeva evidenciju imovine, odnosno uvid u njen
opseg i strukturu, računovodstveno priznavanje i procjenu njene vrijednosti, razmatranje varijantnih rješenja
uporabe imovine, odlučivanje o uporabi, i analizu mogućnosti njene utrživosti u kratkom i dugom roku,
odnosno upravljanje učincima od njene uporabe.
Upravljanje nekretninama odnosi se na provedbu postupaka potrebnih za upravljanje nekretninama,
sudjelovanje u oblikovanju prijedloga prostornih rješenja za nekretnine, tekućeg i investicijskog održavanja
nekretnina, reguliranje vlasničkopravnog statusa nekretnine, ustupanje nekretnina na korištenje ustanovama i
pravnim osobama za obavljanje poslova od javnog interesa te obavljanje drugih aktivnosti i poslova u skladu s
propisima koji uređuju vlasništvo i druga stvarna prava.
Raspolaganje imovinom podrazumijeva sklapanje pravnih poslova čija je posljedica prijenos, otuđenje
ili ograničenje prava vlasništva u korist druge pravne ili fizičke osobe, kao što su prodaja, darovanje,
osnivanje prava građenja, osnivanje prava služnosti, zakup, najam, razvrgnuće suvlasničkih zajednica,
zamjena, koncesija, osnivanje prava zaloga na imovini ili na drugi način te davanje imovine na uporabu.
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III. TRGOVAČKA DRUŠTVA
Općina u svom vlasništvu odnosno suvlasništvu ima slijedeća trgovačka društva:

Red. Opći podaci o poduzeću/ trgovačkom društvu
br.
Naziv
Adresa
–

Loža,

80207895105

100%

13269963589

0,99%

63397242948

1,75%

1.

GRAČIŠĆE d.o.o.

Gračišće
Gračišće

2.

ISTARSKI VODOVOD d.o.o.

Sv. Ivan 8, Buzet

3.

Centar za informacije i komunikacije
Jurja Dobrile 6, Pazin
Dr. Božo Milanović d.o.o.

4.

USLUGA d.o.o.

Šime Kurelića 22, Pazin

03455963475

2,26%

5.

ISTARSKA AUTOCESTA d.o.o.

Karlovačka 16, Pula

50043252136

0,16%

6.

IVS – VODOZAŠTITNI SUSTAV
Sveti Ivan 8, Pazin
d.o.o.

52879107301

0,46%

7.

RAZVOJNA
ISTRE d.o.o.

78390494424

6,00%

AGENCIJA

bb

OIB

Udio
vlasništva

SRCE Družba Sv. Ćirila
Metoda 10, Pazin

i

Izvor: Općina Gračišće; Sudski registar; Službene web stranice trgovačkih društava
Općina ima vrlo mali udio u navedenim trgovačkim društvima no planira kontinuirano prikupljati i
analizirati izvješća o poslovanju dostavljena od trgovačkih društava.
IV. INFRASTRUKTURA I PROJEKTI
Općina Gračišće godinama ulaže značajna financijska sredstva za provedbu projekata ulaganja u
komunalnu infrastrukturu. Većina projekata financirana je sredstvima europskih fondova no značajna su i
sredstva koja Općina izdvaja za održavanje istog.
S obzirom da veliki dio sredstava za izgradnju komunalne infrastrukture dolazi iz europskih fondova,
daljnja ulaganja u komunalnu strukturu Općine ovise upravo o mogućnostima prijave i zadovoljavanja uvjeta
natječaja.
- Rekonstrukcija potpornog zida ispred Općine
- Asfaltiranje lokalne nerazvrstane ceste na području naselja Batlug
- Uređenje i označavanje poučnih pješačkih staza
- Restauracija župne crkve Sv. Vida
- Radovi na Centru za posjetitelje
- Uređenje škole u Milotskom brijegu
- Uređenje zgrade do općinske uprave
- Uređenje trga ispred palače
- Nadogradnja javne rasvjete u selu Jadrohi i Katun Gračaški
- Izrada projektne dokumentacije za cestu Gračišće-Forlani, nogostupa Gržići-Marcani te prometne
signalizacije
- Rekonstrukciju s unutarnjim opremanjem društvenog doma u Brljafi
- Izgradnja dječjeg vrtića
- Izrada projektne dokumentacije aglomeracije Mandalenčići-Putinji-Dončišće-Levini i Katun
Gračaaški-Jadrohi.
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Uz navedeno potrebno je planirati i aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture što uključuje:
- Održavanje i uređenje zelenih površina
- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Održavanje groblja
- Održavanje javne rasvjete
- Održavanje septičkih i sabirnih jama
Sredstva za provođenje redovnog održavanja komunalne infrastrukture Općine predviđaju se
Proračunom Općine Gračišće.
Na području Općine nalazi se i eksploatacijsko polje „Krase“ koji je započeo s radom 2019. godine.
Prihode koje Općina dobiva ovisi o količini eksploatiranog materijala. Tako dobivena sredstva biti će utrošena
na razvoj infrastrukture Općine.
V. RJEŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA
Jedan od osnovnih zadataka u rješavanju prijepora oko zahtjeva koje jedinice lokalne i područne
samouprave imaju prema Republici Hrvatskoj je u rješavanju suvlasničkih odnosa u kojima se međusobno
nalaze. U tom smislu potrebno je popisati sve nekretnine (stanove, poslovne prostore i građevinska zemljišta)
na kojima postoji suvlasništvo.
Kada nekretnine (katastarske čestice) upisane u katastar ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu,
provodi se katastarska izmjera koja obuhvaća izradu elaborata katastarske izmjere. Kako bi se uskladilo
stvarno stanje pojedinih jedinica imovine, potrebno je pokrenut postupak kojim će se riješiti pitanje vlasništva.
Općina planira provesti postupke rješavanja imovinsko-pravnog statusa nekretnine u slučajevima gdje
je to potrebno za izvođenje određenog projekta s obzirom na financijsku zahtjevnost istog. Izvor financiranja
navedenog postupka je Proračun Općine.
VI. UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA, GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTIMA I
OSTALIM NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE GRAČIŠĆE – PRODAJA I
ZAKUP NEKRETNINA
Strategijom upravljanja imovinom Općine Gračišće utvrđeno je kako Općina raspolaže ukupno 1
poslovnim prostorom koji je u zakupu Hrvatske pošte. Općina ne planira 2021. godine mijenjati stanje zakupa.
Općina raspolaže građevinskim zemljištem u svom vlasništvu sukladno Odluci o upravljanju i
raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Gračišće te Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“
broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). građevinsko zemljište potencijal je za investicije i ostvarivanje
ekonomskog rasta. Aktivnosti upravljanja građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine podrazumijeva
provođenje postupka privođenja funkciji takvog zemljišta i to prodajom, osnivanjem prava građenja i prava
služnosti, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, davanjem zemljišta u zakup te drugim poslovanjem.
Za učinkovito upravljanje potrebno je da su sva građevinska zemljišta evidentirana. Općina je
sastavila popis katastarskih čestica sukladno prostornom planu Općine, no potrebno je kroz godine rješavati
problematiku imovinsko-pravnog statusa zemljišta s obzirom na neusklađenost katastra i zemljišnih knjiga.
Općina planira provoditi natječaje za prodaju nekretnina te sukladno potrebama natječaja provoditi
procjenu nekretnina s obzirom da se tada izrađuje procjena vrijednosti nekretnine od ovlaštenog procjenitelja
sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
Jedan od ciljeva Strategije je i popisati sve nekretnine na kojima postoji suvlasništvo i gdje je to
moguće zamijeniti suvlasničke omjere na pojedinim nekretninama. Potrebno je pritom voditi o svrsishodnosti
pojedine nekretnine odnosno njezinom značaju za razvoj Općine.
Općina Gračišće planira u 2021. godini provoditi natječaje prodaje i zakupa nekretnina postupajući po
zahtjevu zainteresiranih kupaca.
Korištenje javnih površina u vlasništvu Općine propisan je Odlukom o korištenju javnih površina
Općine Gračišće. Za korištenje javne površine je predviđena provedba natječaja, osim u slučajevima
održavanja manifestacija.
Općina će voditi računa o pravilnom upravljanju nekretninama.
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VII. REGISTAR IMOVINE
Općina je 2017. godine započela sa izradom Registra imovine kao jednom od pretpostavki upravljanja
i raspolaganja imovinom. Njegov ustroj i podatkovna nadogradnja dugogodišnji je proces koji se mora
konstantno ažurirati kako bi se omogućila što veća transparentnost u upravljanju imovinom.
Ključna smjernica vođenja Registra imovine je stvaranje pretpostavki za razvidan i učinkovit sustav
odlučivanja u vezi s raspolaganjem imovinom.
Uspostava sveobuhvatnog popisa imovine bitan je za učinkovito upravljanje imovinom.
Zakonski propis kojim je uređeno vođenje registra državne imovine je Uredba o središnjem registru
državne imovine („Narodne novine“ broj 03/20).
U Registru imovine evidentirani su poslovni prostori, zgrade, zemljišta, sportski objekti, prometne
površine, groblja i mrtvačnice. Utvrđena je i vrijednost navedene imovine sukladno sveobuhvatnih istraživanja
tržišnih cijena za pojedine vrste imovine odnosno pojedinim pravilnicima i naputcima za određivanje
vrijednosti pojedinih vrsta imovine. Registrom imovine procijenjena je sveukupna vrijednost imovine Općine
u iznosu od 30.815.978,57 kn.
Općina će ažurirati Registar imovine sa svrhom usklađivanja sa stvarnim stanjem.
Registar će biti javno dostupan na web stranicama Općine kao i Odluke koje se odnose na upravljanje
i raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine.
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Na temelju članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.,
123/17. i 98/19.), članka 41. i 42. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“, broj 21/20.) i
članka 16. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/18. i
21/20.), Općinsko viječe Općine Gračišće na sjednici održanoj dana 19. studenog 2020. donosi

ODLUKU
o osnivanju Odbora za problematiku kamenoloma na području
Općine Gračišće
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Odbor za problematiku kamenoloma na području Općine Gračišće.
Odbor ima predsjednika i 4 (četiri) člana koji se imenuju na vrijeme do isteka mandata predstavničkog
tijela.
Članak 2.
Zadaća je Odbora da prati problematiku kamenoloma na području Općine Gračišće te razmatra
potrebe, mišljenja, primjedbe i prijedloge mještana, te sukladno tome davanje prijedloga koji se odnose na
donošenje pojedinih odluka ili drugih akata iz djelokruga Vijeća.
Članak 3.
U Odbor se imenuju:
1. Kazimir Zović, za predsjednika,
2. Ivan Mijandrušić, za člana,
3. Ivan Vojsković, za člana,
4. Denis Putinja, za člana,
5. Vedran Rubelj, za člana.
Članak 4.
Na pitanja koja se odnose na način rada Odbora i odnos Odbora prema Općinskom vijeću, primjenjuju
se odgovarajuće odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračišće.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv.Petar u Šumi.

KLASA:013-03/20-01/01
URBROJ:2163/02-02-02-20-3
Gračišće, 19. studenog 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Brozan, v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina“, broj 21/20.),
Općinsko vijeće Općine Gračišće, na sjednici održanoj dana 19. studenog 2020. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvansudske nagodbe između Republike Hrvatske
i Općine Gračišće
I. Prihvaća se sklapanje izvansudske nagodbe između Republike Hrvatske, zastupane po Županijskom
državnom odvjetništvu u Puli – Pola i Općine Gračišće, s ciljem ispunjenja obveze Općine Gračišće utvrđene
pravomoćnim presudama Trgovačkog suda u Rijeci, Stalne službe u Pazinu, posl. broj: 21 P-2864/12-13 od
28. studenog 2014., koja je potvrđena presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, posl. broj: 11
Pž-1267/2015-3 od 7. prosinca 2018..
II. Ovlašćuje se općinski načelnik da sklopi izvansudsku nagodbu s Republikom Hrvatskom.
III. Prijedlog izvansudske nagodbe između Republike Hrvatske i Općine Gračišće nalazi se u prilogu
te je sastavni su dio ove Odluke i nije predmet objave u Službenim novinama Grada Pazina.
IV. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi.

KLASA: 943-01/12-01/09
URBROJ: 2163/02-02-02-20-39
Gračišće, 19. studenog 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Brozan, v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina, broj 21/20.) i članka
5. Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima („Službene novine Grada Pazina, broj 28/17.)
postupajući povodom Zahtjeva Natali Lovrinić, iz Gračišća, Bazgalji, Lovrinići 20, od 14. rujna 2020. godine,
za sufinanciranje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću, Općinsko vijeće Općine Gračišće na sjednici
održanoj 19. studenog 2020. godine donosi
Z A K LJ U Č A K
1. Prihvaća se zahtjev Natali Lovrinić, iz Gračišća, Bazgalji, Lovrinići 20, za sufinanciranje troškova
boravka djeteta u obrtu za dnevnu skrb djece i druge usluge „Mali princ“ u Pazinu do kraja pedagoške godine.
2. Sufinancirat će se iznos od 500,00 kuna mjesečno.
3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće za donošenje Rješenja.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.

KLASA: UP/I-601-01/20-01/03
URBROJ: 2163/02-02-02-20-5
Gračišće, 19. studenog 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Brozan, v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina, broj 21/20.) i članka
5. Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima („Službene novine Grada Pazina, broj 28/17.)
postupajući povodom Zahtjeva Sandalj Tomislava, iz Gračišća, Bazgalji, Sv. Marija Magdalena 47, od 04.
kolovoza 2020. godine, za sufinanciranje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću, Općinsko vijeće Općine
Gračišće na sjednici održanoj 19. studenog 2020. godine donosi
Z A K LJ U Č A K
1. Prihvaća se zahtjev Sandalj Tomislava, iz Gračišća, Bazgalji, Sv. Marija Magdalena 47, za
sufinanciranje troškova boravka djeteta u obrtu za dnevnu skrb djece i druge usluge „Mali princ“ u Pazinu do
kraja pedagoške godine.
2. Sufinancirat će se iznos od 500,00 kuna mjesečno.
3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće za donošenje Rješenja.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.

KLASA: UP/I-601-01/20-01/01
URBROJ: 2163/02-02-02-20-10
Gračišće, 19. studenog 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Brozan, v.r.
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Gračišće („Službene novine Grada Pazina, broj 21/20.) i članka
5. Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima („Službene novine Grada Pazina, broj 28/17.)
postupajući povodom Zahtjeva Brajković Sare, iz Gračišća, Jarbulišće 33 – Batlug od 25. svibnja 2020.
godine, za sufinanciranje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću, Općinsko vijeće Općine Gračišće na
sjednici održanoj 19. studenog 2020. godine donosi
Z A K LJ U Č A K
1. Prihvaća se zahtjev Brajković Sare iz Gračišća, Jarbulišče 33, za sufinanciranje troškova boravka
djeteta u dječjem vrtiću „Tratinčica“ u Barbanu do kraja pedagoške godine.
2. Sufinancirat će se iznos od 500,00 kuna mjesečno.
3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Gračišće za donošenje Rješenja.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.

KLASA: UP/I-601-01/20-01/01
URBROJ: 2163/02-02-02-20-9
Gračišće, 19. studenog 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GRAČIŠĆE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Brozan, v.r.

