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Na temelju članka 45. Statuta Općine Gračišće (»Službene novine Grada Pazina“ broj 05/13. i
21/13.), i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.), Općinski načelnik Općine Gračišće 22. studenog
2016. godine, donosi
PLAN
prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel
Općine Gračišće za 2016. godinu

I.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2016. godini prijam
jedne (1) osobe, od toga:
- Jedna (1) osoba sa završenom srednjom stručnom spremom.
II.
Popis radnih mjesta na čije se poslove planira stručno osposobljavanje u upravna tijela u
kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti, te potreban stupanj obrazovanja
i struke, utvrđeni su kako slijedi:
Naziv
upravnog tijela
Jedinstveni
upravni odjel

Naziv radnog mjesta

Stručna sprema

Broj
izvršitelja

Stručni suradnik za koordinaciju poslova Sveučilišni prvostupnik
općinskog načelnika i općinskog vijeća
struke ili stručni
prvostupnik ekonomske
ili upravne struke

1

III.
Prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u
suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Troškove stručnog osposobljavanja osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
IV.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici
Općine Gračišće, te u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,
Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.

KLASA: 112-01/16-01/05
URBROJ: 2163/02-01-01-16-1
Gračišće, 22. studeni 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE GRAČIŠĆE
Općinski načelnik
Ivan Mijandrušić, v.r.
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Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.), a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Sv. Petar u
Šumi, Općinsko vijeće Općine Sv. Petar u Šumi, dana 14. studenog 2016. godine donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Petar u Šumi
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Petar u Šumi (dalje: Upravni
odjel).
Članak 2.
Radna mjesta u Upravnom odjelu razvrstana su u kategorije sukladno Uredbi o klasifikaciji
radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Plaću službenika, odnosno namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog
mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za
0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Članak 3.
U smislu članaka 1. i 2. ove Odluke, koeficijenti za radna mjesta u Upravnom odjelu utvrđuju
se:
R. b.
1.

2.

3.

4.

5.

Radno mjesto
Radna mjesta I. kategorije
Potkategorija radnog mjesta: Glavni rukovoditelj
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Radna mjesta I. kategorije
Potkategorija radnog mjesta: Rukovoditelj
Rukovoditelj JUO
Radna mjesta III. kategorije
Potkategorija radnog mjesta : Referent
Referent za računovodstvene potrebe
Radna mjesta IV. kategorije
Potkategorija radnog mjesta: Namještenik II.
potkategorije
Namještenik za opće poslove
Radna mjesta IV. kategorije
Potkategorija radnog mjesta: Namještenik II. kategorije
Komunalni redar/radnik

Klasifikacijski rang

Koeficijent

1.

2,20

10.

2,00

11.

1,40

12.

1,30

11.

1,15

Članak 4.
U provedbi ove Odluke primjenjuju se jezični standardi za nazive radnih mjesta u muškom, odnosno
ženskom rodu, ovisno o spolu sukladno načelima ravnopravnosti spolova.
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Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Petar u Šumi („Službene
novine Grada Pazina“ broj 5/11.).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 120-01/16-01/01
URBROJ: 2163/06-02-02-16-1
Sv. Petar u Šumi, 14. studenog 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI PETAR U ŠUMI
Predsjednik
Općinskog vijeća
Neven Turčinović, v.r.
______________________________________
352
Na temelju članka 15. Statuta Općine
Sv. Petar u Šumi („Službene novine Grada
Pazina“ broj 20/09., 28/09. i 11/10.) i članka 2.
stavka 2. i članka 6. stavka 2. Odluke o načinu,
uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u
vlasništvu Općine Sveti Petar u Šumi
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 17/10.)
Općinsko vijeće Općine Sveti Petar u Šumi na
sjednici održanoj dana 14. studenog 2016.
godine, donosi
ODLUKU
o prodaji nekretnine
1.Općina Sv. Petar u Šumi putem
javnog natječaja prodat će nekretnine označene
kao k.č. 1862/3 površine 2.507 m2 i k.č. 2874/3
površine 827 m2 obe upisane u z.k.ul.broj 215
k.o. Sv. Petar u Šumi u PPUO Sv. Petar u Šumi
evidentirane
kao-građevinsko
zemljištegospodarska namjena.
2. Početna natječajna cijena nekretnina
iz točke 1. ove Odluke iznosi 80,00 kn/m2.
3. Na temelju ove Odluke Načelnik
Općine Sv. Petar u Šumi raspisat će Javni
natječaj za prodaju nekretnina.
4. Ova Odluka stupa na snagu prvog
dana nakon dana objave u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.
Petar u Šumi.

KLASA: 943-01/16-01/01
URBROJ: 2163/03-02-02-16-6
Sv. Petar u Šumi, 14. studenog 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
SVETI PETAR U ŠUMI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Neven Turčinović, v.r.
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Na temelju članka 15. Statuta Općine
Sveti Petar u Šumi („Službene novine Grada
Pazina“ broj 20/09.) te članka 12. Odluke o
načinu, uvjetima i postupku raspolaganja
imovinom u vlasništvu Općine Sveti Petar u
Šumi („Službene novine Grada Pazina“ broj
17/10.), Općinsko vijeće Općine Sveti Petar u
Šumi na sjednici održanoj 14. studenog 2016.
godine donosi
ZAKLJUČAK
o najpovoljnijem ponuđaču

I.
Temeljem
izvješća
Natječajne
komisije o rezultatima provedenog Natječaja
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sv.
Petar
u
Šumi,
Klasa:943-01/16-01/01;
Urbroj:2163/03-04-02-16-2 od 14. listopada
2016. g., najpovoljnijim ponuđačem za kupnju
nekretnina utvrđuju se:
1. Istarski supermarketi d.o.o. iz
Poreča, Partizanska 13, za nekretnine iz
natječaja pod brojem I/7 evidentirane kao k.č.
333, k.č. 327z i k.č. 324/2 (dio) sa ponuđenom
cijenom od 150,00 kn/m2
Kako je Ponuditelj pored novčane
ponude sukladno uvjetima natječaja ponudio i
zamjensko zemljište sa Ponuditeljem sklopiti
Kupoprodajni ugovor koji definira slijedeći
način plaćanja ukupne vrijednost zemljišta od
179.250,00 kuna:
- putem žiro računa Općine iznos od
140.100,00 kuna
- razliku od 39.150,00 kuna zemljištem
u površini od 261 m2 vrijednosti od 150,00
kn/m2
a
sve
sukladno
Geodetskom
situacijskom nacrtu temeljem kojeg se ima
izvršiti parcelacija zemljišta i formiranje
građevnih čestica nužnih za uporabu postojećih
građevina.
II.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da
sukladno Odluci o načinu, uvjetima i postupku
raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine
Sv. Petar u Šumi, ovim Zaključkom te

utvrđenom u Odluci o kupnji nekretnina Klasa:
943-01/16-01/02; Urboj: 2163/03-02-02-16-1 i
Odluci o prodaji nekretnine Klasa: 943-01/1601/01; Urbroj: 2163/03-02-02-16-2 obe od 14.
rujna 2016.g. u ime Općine Sveti Petar u Šumi,
zaključi pravni akt o prodaji nekretnina.
III.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel
Općine Sveti Petar u Šumi da poduzme sve
potrebne radnje i mjere radi provedbe ovog
Zaključka.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.
Petar u Šumi.

KLASA: 943-01/16-01/01
URBROJ: 2163/03-02-02-16-4
Sv. Petar u Šumi, 14. studenog 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
SVETI PETAR U ŠUMI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Neven Turčinović, v.r.

Srijeda, 23. studeni 2016.

SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA

Strana 1554 – Broj 46

ZAJEDNIČKI AKT GRADA PAZINA, OPĆINA I
TURISTIČKE ZAJEDNICE SREDIŠNJE ISTRE
__________________________________________________________________________________
_______________________________________
354
Grad
Pazin
zastupan
po
gradonačelniku Renatu Krulčiću, Općina
Cerovlje zastupana po načelniku Emilu Dausu,
Općina Gračišće zastupana po načelniku Ivanu
Mijandrušiću, Općina Karojba zastupana po
načelniku Alenu Rosiću, Općina Lupoglav
zastupana po načelniku Franku Baxi, Općina
Pićan zastupana po načelniku Ivanu
Frankoviću, Općina Sv. Petar u Šumi
zastupana po načelniku Mariju Bratuliću,
Općina Tinjan zastupana po načelniku Goranu
Hrvatinu, Općina Sveti Lovreč zastupana po
načelniku Marku Ljubešiću i Turistička
zajednica središnje Istre zastupana po
direktorici Turističkog ureda Sanji Kantaruti
(dalje: Potpisnici Sporazuma) dana 19.
listopada 2016. godine zaključili su ovaj:

SPORAZUM
o suradnji u razvoju turizma
Članak 1.
Ovim
Sporazumom
Potpisnici
Sporazuma uređuju način, uvjete, rokove i
opseg sufinanciranja Turističke zajednice
središnje Istre i njenih nižih organizacijskih
jedinica – Turističkih društava.
Članak 2.
Turistička zajednica središnje Istre
osnovana je zbog racionalnog korištenja
ljudskih, financijskih i prostornih resursa u
turizmu središnje Istre, stvaranja zajedničke
ujednačene politike turističkog razvoja na
svom prostoru, poštujući pritom potrebe i
posebnosti svake jedinice lokalne samouprave.
Financiranje Turističke zajednice
središnje Istre
Članak 3.
Turistička zajednica Središnje Istre
djeluje i financira se u skladu sa Zakonom o
turističkim
zajednicama,
Zakonom
o
članarinama u turističkim zajednicama i

Zakonom o boravišnoj pristojbi. U svrhu
jačanja podrške razvoju turizma, Potpisnice
Sporazuma osigurat će godišnje za pokriće
troškova redovitog funkcioniranja sredstva u
iznosu 250.000,00 kn. Sredstva će se
osiguravati u sljedećem omjeru – Grad Pazin
30%, Općina Sv. Lovreč i Općina Tinjan po 15
% te Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,
Lupoglav, Pićan i Sv. Petar u Šumi razliku u
visini od 40 % u jednakim omjerima.
Navedena sredstva Potpisnici Sporazuma
uplaćivat će u dvanaest jednakih mjesečnih
obroka.
Članak 4.
Turistička zajednica koristi sredstva
koja su joj na raspolaganju u skladu s
godišnjim programom rada i financijskim
planom i to tako da vodi računa o pravednoj
raspodjeli aktivnosti na sve JLS koje su
obuhvaćene ovim Sporazumom, na način da
uložena sredstva na području svake pojedine
JLS budu razmjerna prihodima od članarine i
boravišne pristojbe sa područja dotične JLS, o
čemu Turistički ured vodi stalnu evidenciju,
koju javno objavljuje u Godišnjem izvješću.
Troškovi redovitog funkcioniranja su
svi oni troškovi koji se ne odnose direktno na
ostvarivanje pojedinih zadaća Turističke
zajednice središnje Istre koje su propisane
Zakonom i Statutom, kao što su:
• troškovi bruto plaće zaposlenika u
Turističkom uredu,
• troškovi najma prostora i režijski troškovi
(struja, voda, telefon, poštarina),
• troškovi rada Skupštine, Turističkog vijeća
i Nadzornog odbora,
• troškovi nabavke i održavanja sredstava za
rad i drugo,
• materijalni i putni troškovi vezani uz
funkcioniranje zajednice, te
• troškovi osiguranja i drugi troškovi.
Članak 5.
Preostala sredstava prikupljena od članarine na
području Turističke zajednice središnje Istre,
Turistička zajednica je dužna koristiti za
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ostvarivanje zadaća koje su zajedničke za
čitavo područje (npr. zajednička web stranica,
sajamski nastupi, promocija, razvojni projekti
itd), dok se sredstva od boravišne pristojbe u
cijelosti koriste na području one Potpisnice
Sporazuma gdje su prikupljena.
Financiranje Turističkih društava
Članak 6.
Turistička zajednica središnje Istre
može osnivati podružnice – (dalje: turistička
društva) ukoliko se ispune uvjeti propisani
Statutom Turističke zajednice središnje Istre i
Zakonom o turističkim zajednicama i
promicanju hrvatskog turizma.
Članak 7.
U slučaju ispunjavanja uvjeta i
osnivanja turističkog društva Potpisnici
Sporazuma su suglasni da svaki na svom
području osiguraju prostorne uvjete za
funkcioniranje vlastitog turističkog društva u
skladu s mogućnostima i potrebama, te da
osiguraju financijska sredstva za bruto plaće
djelatnika (u radnom ili ugovornom odnosu),
putne troškove djelatnika (dolazak na posao i
odlazak s posla) i osnovne uvjete za rad.
Članak 8.
Pod osnovnim uvjetima za rad
podrazumijevaju se: osobno prijenosno
računalo, pristup Internetu, mobilni telefonski
aparat, pisač, telefaks ili mogućnost korištenja
telefaksa, radni stol i stolica i jedan ormar za
arhivu s mogućnošću zaključavanja.
Osim osnovnih uvjeta za funkcioniranje
vlastitog turističkog društva, pojedini Potpisnik
sporazuma može u skladu sa svojim
mogućnostima
za
pojedine
programe
Turističkog društva osigurati i dodatna
sredstva putem proračuna jedinice lokalne
samouprave i(li) odobravati dodatna sredstva
tijekom godine na temelju pisanog zahtjeva
Turističke zajednice Središnje Istre Potpisniku
sporazuma.
Članak 9.
Turistička društva nisu pravne osobe.
Sredstva turističkih društava i Turističke
zajednice središnje Istre vode se na
jedinstvenom žiro računu, ali se u financijskom
planu i financijskom izvještaju prikazuju za
svako turističko društvo posebno.

Srijeda, 23. studeni 2016.

Članak 10.
Odgovarajuće evidencije za uredno
provođenje ovog Sporazuma (broj ostvarenih
noćenja u Gradu/Općini i detaljne financijske
evidencije) vodit će Turistički ured Turističke
zajednice središnje Istre.
Na zahtjev Grada Pazina i(li) Općina Turistički
ured će dostaviti izvješće, odnosno prikaz
doznačenih proračunskih sredstava Potpisnica
Sporazuma po visini, dinamici i namjeni.
Članak 11.
Za koordinaciju radnji i postupaka u
provođenju ovog Sporazuma zadužuje se
Turistički ured Turističke zajednice središnje
Istre. Eventualne nejasnoće ili sporove koji bi
mogli proizići iz primjene ovog Sporazuma
rješavat će dogovorno Gradonačelnik Grada
Pazina i Načelnici Općina uz pomoć direktora
Turističke zajednice središnje Istre, a u daljnjoj
instanci arbitraža koju oni odrede.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 12.
Ovaj Sporazum zaključuje se na
neodređeno vrijeme, a eventualne izmjene i
dopune, ako za to nastane potreba, zaključit će
se na način i u postupku kako je Sporazum i
zaključen. Ovaj Sporazum stupa na snagu kad
ga potpišu svi ovlašteni predstavnici
Potpisnika sporazuma.
Članak 13.
Financijske
obaveze
Potpisnica
Sporazuma nastale u razdoblju 2007. do 2015.
otpisuju se uz obvezu potpisivanja novog
Sporazuma u kojem će biti sadržana odredba o
oprostu duga uz uvjet da ne istupe iz članstva u
TZSI u roku od tri godine od dana potpisivanja
Sporazuma. Ukoliko dođe do istupanja
Potpisnice Sporazuma iz TZSI prije proteka
roka od tri godine, Potpisnica Sporazuma koja
istupa dužna je podmiriti jednokratno
cjelokupni iznos duga (prethodno uvjetno
oproštenih 100% i nedospjele obročne rate za
preostalih 100% te pripadajuće zatezne
kamate).
Članak 14.
Stupanjem na snagu novog Sporazuma
stavlja se izvan snage Sporazum o suradnji u
razvoju turizma od 01. kolovoza 2007. godine
(„Službene novine Grada Pazina“ 11/07.)
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Članak 15.
Ovaj Sporazum objavit će se u
Službenim novinama Grada Pazina i Općina
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Sv.
Petar u Šumi i Tinjan, te u službenom glasilu
Općine Pićan i u službenom glasilu Grada
Poreča.

GRAD PAZIN
Gradonačelnik
Renato Krulčić, v.r.

OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI
Općinski načelnik
Mario Bratulić, v.r.

OPĆINA CEROVLJE
Općinski načelnik
Emil Daus, v.r.

OPĆINA TINJAN
Općinski načelnik
Goran Hrvatin, v.r.

OPĆINA GRAČIŠĆE
Općinski načelnik
Ivan Mijandrušić, v.r.

OPĆINA PIĆAN
Općinski načelnik
Ivan Franković, v.r.

OPĆINA KAROJBA
Općinski načelnik
Alen Rosić, v.r.

OPĆINA SVETI LOVREČ
Općinski načelnik
Marko Ljubešić, v.r.

OPĆINA LUPOGLAV
Općinski načelnik
Franko Baxa, v.r.

TURISTIČKA ZAJEDNICA
SREDIŠNJE ISTRE
Direktorica
Sanja Kantaruti, v.r.

