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Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,150/11 i 114/12) i
članka 52. i 56. Statuta Općine Grožnjan - Grisignana, Općinsko vijeće Općine Grožnjan na
1. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2013. godine, donosi slijedeće

RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja/Mandatne komisije

I. U Odbor za izbor i imenovanja/Mandatne komisije imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Ketrin Antolović, za predsjednika
Đino Antonac, za člana
Roberta Veroneze, za člana
Edo Pincin, za člana
Valerija Dešković-Mirosav, za člana

II. Odbor se imenuje za razdoblje od četiri godine.
III. Zadužuje se Odbor iz točke I ovog Rješenja da u skladu sa čl. 27 Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Općine Grožnjan da skrbi o pravovremenom i kvalitetnom
obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine za koja su osnovana.
IV. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim
novinama Općine Grožnjan“ i na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN
Predsjedavajući:
Edo Pincin

Klasa: 013-02/13-01/3
Urbroj: 2105/06-01-09-3
Grožnjan, 19. lipnja 2013.g.
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Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,150/11 i 114/12) i članka 52. i 56. Statuta Općine
Grožnjan - Grisignana, Općinsko vijeće Općine Grožnjan na 1. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2013.
godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru Predsjednika Općinskog vijeća

I. Za Predsjednika Općinskog vijeća
izabrana je

SABINA SORČIĆ PRODAN.

II. Predsjednik se bira za razdoblje od četiri godine.
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenim novinama Općine
Grožnjan“ i na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN
Predsjedavajući:
Edo Pincin

Klasa: 013-02/13-01/3
Urbroj: 2105/06-01-09-3
Grožnjan, 19. lipnja 2013.g.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,150/11 i 114/12) i članka 52. i 56. Statuta Općine
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Grožnjan - Grisignana, Općinsko vijeće Općine Grožnjan na 1. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2013.
godine, donosi slijedeću

ODLUKU

o izboru Potpredsjednika Općinskog vijeća

I. Za Potpredsjednika Općinskog vijeća
izabran je

RINO ČERNAC.

II. Potpredsjednik se bira za razdoblje od četiri godine.
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenim novinama Općine
Grožnjan“ i na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN
Predsjednik:
Sabina Sorčić Prodan

Klasa: 013-02/13-01/3
Urbroj: 2105/06-01-09-6
Grožnjan, 19. lipnja 2013.g.
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Na temelju članka 50. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“, broj 120/12 i
136/12), 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 19/13- proč.tekst), te članka 38. Statuta
Općine Grožnjan („Službene novine Općine Grožnjan“, broj 03/09, 3/13), a u svezi provedbe i postizanja
ciljeva iz Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije za period od 2008. do 2013. godine
izrađen od Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta br. 25. Zagreb kojom su
definirane mjere poljoprivredne politike do 2013. godine ("Službene novine Istarske županije", br.
5/2009.), Novelacije plana navodnjavanja Istarske županije, a usvojena na Skupštini Istarske županije 4.
02. 2008. godine (MJERA 6), Programa izgradnje ribarske infrastrukture u Istarskoj županiji (MJERA 12) te
Odluke Županijske skupštine Istarske Županije kojom se produljuje važnost tih strateških programa i
mjera, Općinsko vijeće Općine Grožnjan, na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 27.06.2013. donosi

ODLUKU
o subvencijama u poljoprivredi

I. UVOD
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji, način te postupak ostvarivanja subvencija, visina sredstava
i potrebna dokumentacija za dobivanje subvencija kao i nadzor nad korištenjem sredstava.
(2) Proračunom Općine Grožnjan za 2013. godinu osigurana su sredstva za subvencioniranje poljoprivrede
na području Općine Grožnjan u 2013. godini.
(3) Proračunom Općine Grožnjan osigurat će se sredstva za subvencioniranje poljoprivrede na području
Općine Grožnjan u 2014. i 2015. godini, za iznos procijenjene vrijednosti subvencija iz ove Odluke i
njezinih eventualnih izmjena i dopuna.

Članak 2.
(1) Sredstva utvrđena u članku 1. stavak 2. ove Odluke koristit će se za isplatu subvencija vezanih uz
poljoprivrednu proizvodnju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG), pravnim i fizičkim
osobama registriranima za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sa sjedištem i poljoprivrednom
proizvodnjom na području Općine Grožnjan (poljoprivredno zemljište, gospodarski objekti, trajni nasadi i
slično), a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti utvrđene ovom Odlukom.
(2)Pravo na ostvarivanje subvencije iz članka 1. stavak 2. toč. d) i g) ove Odluke imaju obiteljska
poljoprivredna gospodarstva koji osim uvjeta iz prethodnog stavka ovog članka, imaju i registriranu
poljoprivrednu proizvodnju za koju traže subvenciju.
(3) Subvencije mogu koristiti i obrti te mala poduzeća kojima je poljoprivredna proizvodnja primarna
djelatnost te imaju najviše 10 zaposlenih.
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(4) Pravo na subvenciju poljoprivredna gospodarstva i drugi korisnici ostvaruju temeljem vlastitog
zahtjeva. Podnošenje zahtjeva traje do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Grožnjan za
navedenu namjenu, za pojedinu proračunsku godinu.

II. PLANIRANA SREDSTVA
Članak 3.
(1) Za provedbu ove Odluke planirana su sredstva u Proračunu Općine Grožnjan za 2013. godinu. U
proračunima za 2014. i 2015. godini planirati će se sredstva za provedbu ove Odluke u odgovarajućim
iznosima.

(2) Prava na subvenciju iz ove Odluke ostvaruju se kroz provedbu sljedećih mjera i aktivnosti:
2013.

2014.

2015.

0,00

5.000,00

5.000,00

a)

Premije osiguranja biljne i
stočarske
proizvodnje,
plastenika i staklenika

b)

Izložba crvenih
Grožnjanu

u

6.000,00

6.000,00

6.000,00

c)

Tekuće
donacije
Udruženje
gradova
maslinovog ulja

2.000,00

2.000,00

2.000,00

d)

nabava zaštitnih sredstva
ekološke proizvodnje

0,00

2.000,00

2.000,00

e)

proizvodnja
mlijeka

0,00

5.000,00

5.000,00

f)

nabava loznih cijepova

40.000,00

30.000,00

30.000,00

i

vina

sabiranje
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g)

nabava
dugogodišnjih
nasada voćki i maslina

0,00

30.000,00

30.000,00

h)

Sufinanciranje
istarskog vola

uzgajivača

2.000,00

2.000,00

2.000,00

i)

tekuća
donacija
za
sufinanciranje
dijela
troškova aktivnosti udruga
- Udruženje gradova vina

5.000,00

4.500,00

4.500,00

j)

Tekuće
donacije
za
prezentacije na sajmovima
izvan općine

10.000,00

10.000,00

10.000,00

k)

tekuće
donacije
za
sufinanciranje
manifestacija
koje
doprinose
promicanju
poljoprivredne proizvodnje

5.000,00

5.000,00

5.000,00

l)

tekuće
donacije
za
sufinanciranje Fonda za
razvoj poljoprivrede i
agroturizma Istre i pravnih
osoba čiji je osnivač ili
suosnivač Općina Grožnjan
ili Istarska županija, a
osnivane su i obavljaju
djelatnost
razvoja
i
promicanja poljoprivredne
proizvodnje

2.500,00

2.500,00

2.500,00

m) Tekuće donacije - društvo
gljivara

1.500,00

1.500,00

n)

financijska potpora za
sufinanciranje
dijela
troškova aktivnosti udruge
„Lokalna akcijska grupa
Sjeverne Istre“

2.000,00

2.000,00

2.000,00

o)

financijska potpora za
sufinanciranje
izgradnje
Sustava za navodnjavanje i
Istarskog
vodozaštitnog

0,00

2.000,00

2.000,00

1.500,00
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sustava
p)

financijska potpora za
sufinanciranje
međunarodnog projekta
„Novi oblik teritorijalnog
upravljanjaModelna
šuma“
za
područje
sjeverne, dio zapadne i
srednje Istre, s nazivom
„Sliv rijeke Mirne“

1.000,00

1.000,00

1.000,00

r)

subvencije za ostale mjere
ruralnog razvoja

3.800,00

3.800,00

3.800,00

s)

pomoć
u
slučaju
elementarnih nepogoda

30.000,00

30.000,00

30.000,00

III. SUBVENCIJE I AKTIVNOSTI - KRITERIJI

- Subvencija premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika
Članak 4.
(1) Subvencija premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika odobrit će se
poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza,
tuče, požara i udara groma, olujnih vjetrova, gubitka kvalitete voća i povrća, bolesti i uginuća životinja.
Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će zaključiti policu
osiguranja.
(2) Subvencija se odobrava u visini 25% iznosa od uplaćene premije za tekuću godinu. Najviši iznos
sufinanciranja premije osiguranja po jednom poljoprivrednom gospodarstvu može iznositi do 2.000,00
kuna godišnje.

- Subvencija za proizvodnju i sabiranje mlijeka
Članak 5.
(1) Subvencija za proizvodnju i sabiranje mlijeka odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koji ima
sklopljen Ugovor o sabiranju mlijeka, u visini od 0,20 kn/l, a najviše do vrijednosti proizvodnje od
120.000,00 kg, prema priloženom dokazu o godišnjoj proizvodnji mlijeka.
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- Subvencija za nabavu loznih cijepova
Članak 6.
(1) Subvencija za nabavu loznih crjepova odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koji provode
integriranu proizvodnju, u visini iznosa računa za najviše do 800,00 kn/ha, po poljoprivrednom
gospodarstvu.

- Subvencija za nabavu dugogodišnjih nasada voćki i maslina
Članak 7.
(1)Subvencija za nabavu dugogodišnjih nasada voćki i maslina odobrit će se poljoprivrednom
gospodarstvu koji provode integriranu proizvodnju, u visini iznosa računa za najviše do 800,00 kn/ha, po
poljoprivrednom gospodarstvu.

Članak 8.
- Tekuća donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti udruga i poljoprivredne zadruge
Tekuća donacija u novcu odobrit će se za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti udruga, poljoprivredne
zadruge i udruga koji obavljaju djelatnost od važnosti za ruralno područje (kao gljivarstva društva, lovačka
društva, savezi uzgajivača itd.), a koje se odnose na njihovo funkcioniranje te organizaciju izložbi i
sajmova, stručnih predavanja, studijskih putovanja. Ova sredstva se ostvaruju temeljem podnijetog
zahtjeva korisnika. Uz zahtjev se obavezno prilaže godišnji program rada udruge, zadruge i druge pravne
osobe. Odluku o dodjeli sredstava donosi Općinski načelnik Općine Grožnjan.

Članak 9.
- Tekuće donacije za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne
proizvodnje
(1) Tekuća donacija u novcu odobrit će se organizatoru manifestacije za pokriće dijela troškova
manifestacije koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja (npr. izložba vina,
gljivarijada, šparugada, i slično).
(2) Sredstva se isplaćuju na temelju zahtjeva organizatora manifestacije. Odluku o sufinanciranju odnosno
pokroviteljstvu manifestacije i visini potpore donosi Općinski načelnik Općine Grožnjan.
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- Tekuće donacije za sufinanciranje djelatnosti i troškova aktivnosti Fonda za razvoj poljoprivrede i
agroturizma Istre i pravnih osoba čiji je osnivač ili suosnivač Općina Grožnjan
ili Istarska županija, a osnivane su i obavljaju djelatnost razvoja i promicanja poljoprivredne
proizvodnje
Članak 10.
Tekuća donacija u novcu odobrit će se za sufinanciranje djelatnosti i troškova aktivnosti Fonda za razvoj
poljoprivrede i agroturizma Istre i pravnih osoba čiji je osnivač ili suosnivač Općina Grožnjan ili Istarska
županija, a osnivane su i obavljaju djelatnost razvoja i promicanja poljoprivredne proizvodnje. Ova
sredstva se ostvaruju temeljem podnijetog zahtjeva korisnika. Uz zahtjev se obavezno prilaže godišnji
program rada Fonda i pravne osobe ili opis pojedine djelatnosti i aktivnosti za koje se traži sufinanciranje.
Odluku o dodjeli sredstava donosi Općinski načelnik Općine Grožnjan.

- Financijska potpora za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti „Lokalna akcijska grupa Sjeverne
Istre“
Članak 11.
Tekuća donacija u novcu odobrit će se za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti udruge „Lokalna
akcijska grupa Sjeverne Istre“ čiji je suosnivač Općina Grožnjan. Ova sredstva se ostvaruju temeljem
podnijetog zahtjeva korisnika ili donesene odluke jednog od tijela udruge. Uz zahtjev se obavezno prilaže
godišnji program rada udruge, zadruge i druge pravne osobe. Odluku o dodjeli sredstava donosi Općinski
načelnik Općine Grožnjan.

- Financijska potpora za sufinanciranje izgradnje Sustava za navodnjavanje i Istarskog vodozaštitnog
sustava
Članak 12.
Sufinanciranje izgradnje Sustava za navodnjavanje i Istarskog vodozaštitnog sustava odobrit će se za iznos
sufinanciranja dijela troškova izgradnje sukladno preuzetim obveza Općine Grožnjan i sporazuma sa
Istarskom županijom. Odluku o dodjeli sredstava donosi Općinski načelnik Općine Grožnjan.

- Financijska potpora za sufinanciranje međunarodnog projekta „Novi oblik teritorijalnog upravljanjaModelna šuma“ za područje sjeverne,dio zapadne i srednje Istre, s nazivom „Sliv rijeke Mirne“
Članak 13.
Sufinanciranje međunarodnog projekta „Novi oblik teritorijalnog upravljanja- Modelna šuma“ za područje
sjeverne,dio zapadne i srednje Istre, s nazivom „Sliv rijeke Mirne“ odobriti će se u iznosu koji je određen
odgovarajućim aktom međunarodnog projekta. Odluku o dodjeli sredstava donosi Općinski načelnik
Općine Grožnjan.
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- Subvencije za ostale mjere ruralnog razvoja
Članak 14.
Subvencije će se isplaćivati po zahtjevu korisnika i odluci Općinskog načelnika za aktivnosti koje pridonose
razvoju poljoprivrede i ruralnog prostora, a nisu obuhvaćene nekom od subvencija iz ove Odluke.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
(1) Nepovratna novčana sredstva – općinska subvencija dodjeljuje se na temelju provedenog postupka i
kriterija propisanih ovom Odlukom.
(2) Zahtjevi za subvenciju se podnose na obrascu zahtjeva za dodjelu subvencije sa pripadajućom
dokumentacijom. Zahtjevi se rješavaju redom zaprimanja tijekom cijele proračunske godine na koje se
odnosi ova, do utroška proračunskih godišnjih sredstava za te namjene.

Članak 16.
(1) Subvencije i tekuće donacije iz ove Odluke dodjeljuju se na temelju javnog poziva kojeg raspisuje
Općinski načelnik, a objavljuje se na web stranici Općine Grožnjan.
(2) Javni poziv sadrži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

naziv tijela koje objavljuje javni poziv,
predmet javnog poziva,
opće uvjete i kriterije za dodjelu subvencije,
popis potrebne dokumentacije,
naziv i adresu tijela kojem se podnose zahtjevi,
vrijeme trajanja javnog poziva,
podatke o informacijama.
Članak 17.

(1) Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel (dalje: Odjel) koji provodi postupak
dodjele subvencije.
(2) Odjel nakon provjere dostavljene dokumentacije, donosi zaključak o dodjeli subvencije u kojem se
navodi iznos i namjena subvencije. Po donošenju zaključka, Odjel obavještava korisnika o iznosu
odobrenog sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih sredstava. Odobrena novčana sredstva doznačuju
se na žiro račun korisnika subvencije odnosno podnositelja zahtjeva, ako nije drugačije propisano ovom
Odlukom.
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Članak 18.
(1)Korisnik subvencije je dužan omogućiti davatelju subvencije kontrolu namjenskog utroška dobivene
subvencije. Ukoliko je korisnik subvencije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju
ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj
zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Općine Grožnjan, te će u narednih 5
godina biti isključen iz svih subvencija koje dodjeljuje Općina Grožnjan.

Članak 19.
Ova Odluka primjenjuje se za razdoblje od dana stupanja na snagu iste do 31.prosinca 2015.godine.

Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Grožnjan“.

KLASA: 320-01/13-10/14
URBROJ: 2105/04-04/01-13-2
Grožnjan, 27. lipnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN
PREDSJEDNIK
Sabina Sorčić Prodan
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Na temelju Zakona o javnoj nabavi («NN» br. 90/11), članka 57. Statuta općine Grožnjan («Službene
novine OG 3/09) i izmjena i dopuna Statuta OG (Službene novine OG 3/13), Općinsko vijeće Općine
Grožnjan dana 27. lipnja 2013. godine, donio je
ODLUKU
o objavi javnog prikupljanja ponuda za nabavu
radova male vrijednosti - košnja trave i niskog raslinja uz nerazvrstane ceste

Članak 1.
Općina Grožnjan objavljuje poziv za javno prikupljanje ponuda za nabavu slijedećih radova:

1.

Košnja trave i niskog raslinja uz nerazvrstane ceste;

Članak 2.

Dužina nerazvrstanih cesta i površina koje je potrebno kositi je 55 km. Za nerazvrstane ceste
uobičajena je košnja jedanput godišnje i to na način da se svaka cesta prođe strojem 2 puta sa svake
strane. Za ceste i površine oko groblja i parkirališta uobičajena je košnja 2 puta godišnje.
Radovi će se nabavljati uglavnom u kasno proljeće i rano ljeto, a prema posebnim potrebama i u
drugim dijelovima godine, a količine će se utvrđivati pojedinačnim narudžbama.
Članak 3.

Pravo dostave ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje
djelatnosti.
Ponuda mora sadržavati: naziv i adresu ponuditelja, troškovnik radova s jediničnim cijenama i
ukupnom cijenom izraženom u kunama s posebno iskazanim PDV-om, uvjete i dinamiku plaćanja, način i
rok isporuke/izvršenja, izvadak iz sudskog registra ili obrtnicu, dokaz da ponuditelj ima sposobnost
vođenja poslova, pouzdanost, iskustvo te odgovarajuće zaposleno osoblje (popis opreme, mehanizacije,
popis djelatnika po struci i kvalifikaciji, popis istih ili sličnih poslova izvršenih u protekloj godini).
Radovi se moraju ponuditi cjelokupno.
Članak 4.
Poziv za javno prikupljanje ponuda biti će istaknut na Oglasnoj ploči općine Grožnjan i na web stranicama
Općine Grožnjan od 28.06.2013. do 08.07.2013.g.
Rok za dostavu ponuda je 08. srpnja 2013.g.
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Pismene ponude mogu se dostaviti u zatvorenim omotnicama s naznakom: «ne otvaraj – ponuda za
košnju trave i niskog raslinja uz nerazvrstane ceste“ ili predati Povjerenstvu neposredno prije javnog
otvaranja..
Javno otvaranje ponuda održat će se u četvrtak, 11. srpnja 2013.g., u 14,00 sati, u općinskoj vijećnici.
Ponude koje budu pristigle nakon 14,00 sati 11.07.2013.g. neće se uzeti u obzir.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Grožnjan, radnim
danom od 8,00 do 15,00 ili na telefon 776-349.
Članak 5.

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja su:
Ponuđene cijene, uvjeti plaćanja, način i rok isporuke robe odnosno obavljanja usluge, oprema, duži rok
jamstva kakvoće radova te ostale prednosti ponuditelja.
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Naručitelj pridržava pravo odbijanja svih pristiglih ponuda kao i
djelomičnog ili potpunog poništenja postupka prikupljanja ponuda i pri tome ne snosi nikakvu
odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.
O rezultatima prikupljanja ponuda ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana isteka
roka za dostavu ponuda.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na Oglasnoj ploči i na službenim web
stranicama Općine Grožnjan.
KLASA: 330-01/13-01/1
Grožnjan, 27. lipnja 2013.g.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Sabina Sorčić Prodan, v.r.
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Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,150/11 i 114/12) i članka 52. i 56. Statuta Općine
Grožnjan - Grisignana, Općinsko vijeće Općine Grožnjan na 2. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2013.
godine, donosi slijedeće

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za zakup i prodaju nekretnina
V. U Povjerenstvo za provođenje natječaja za zakup i prodaju nekretnina imenuju se:
6. Edo Pincin, za predsjednika
7. Valerija Dešković Mirosav, za člana
8. Čedomir Poljak, za člana
9. Rino Černac, za zamjenika predsjednika
10. Eda Antonac, za zamjenika člana
11. Alfredo Jugovac, za zamjenika člana
VI. Povjerenstvo se imenuje za razdoblje od četiri godine.
VII. Zadužuje se Povjerenstvo iz točke I ovog Rješenja da u skladu sa čl. 27 Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Općine Grožnjan da skrbi o pravovremenom i kvalitetnom obavljanju poslova
iz samoupravnog djelokruga općine za koja su osnovana.
VIII.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama
Općine Grožnjan“ i na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN
Predsjednik Vijeća:
Sabina Sorčić Prodan

Klasa: 013-02/13-01/3
Urbroj: 2105/06-01-09-3
Grožnjan, 27. lipnja 2013.g.
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Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,150/11 i 114/12) i članka 52. i 56. Statuta Općine
Grožnjan - Grisignana, Općinsko vijeće Općine Grožnjan na 2. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2013.
godine, donosi slijedeće

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za nabavu roba i usluga
IX. U Povjerenstvo za provođenje natječaja za nabavu roba i usluga imenuju se:
12. Rino Černac, za predsjednika
13. Danijel Damijani, za člana
14. Martina Dubac, za člana
15. Giuliana Dešković Krevatin, za zamjenika predsjednika
16. Irena Vigini, za zamjenika člana
17. Fiorentino Jugovac, za zamjenika člana
X. Povjerenstvo se imenuje za razdoblje od četiri godine.
XI. Zadužuje se Povjerenstvo iz točke I ovog Rješenja da u skladu sa čl. 27 Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Općine Grožnjan da skrbi o pravovremenom i kvalitetnom obavljanju poslova
iz samoupravnog djelokruga općine za koja su osnovana.
XII. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama Općine
Grožnjan“ i na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN
Predsjednik Vijeća:
Sabina Sorčić Prodan

Klasa: 013-02/13-01/3
Urbroj: 2105/06-01-09-3
Grožnjan, 27. lipnja 2013.g.
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Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,150/11 i 114/12) i članka 52. i 56. Statuta Općine
Grožnjan - Grisignana, Općinsko vijeće Općine Grožnjan na 2. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2013.
godine, donosi slijedeće

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

XIII.

U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:

18. Đino Antonac, za predsjednika
19. Marilena Kraljević, za člana
20. Ketrin Antolović, za člana
21. Edo Pincin, za zamjenika predsjednika
22. Giuliana Dešković Krevatin, za zamjenika člana
23. Čedomir Poljak, za zamjenika člana
XIV.

Povjerenstvo se imenuje za razdoblje od četiri godine.

XV. Zadužuje se Povjerenstvo iz točke I ovog Rješenja da u skladu sa čl. 27 Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Općine Grožnjan da skrbi o pravovremenom i kvalitetnom obavljanju poslova
iz samoupravnog djelokruga općine za koja su osnovana.
XVI.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenim novinama
Općine Grožnjan“ i na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN
Predsjednik Vijeća:
Sabina Sorčić Prodan

Klasa: 013-02/13-01/4
Urbroj: 2105/06-01-09-4
Grožnjan, 27. lipnja 2013.g.
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Na temelju članka 39. Statuta Općine Grožnjan („Službene novine općine Grožnjan“ br. 3/09 i
3/13), Općinsko vijeće Općine Grožnjan dana 27. lipnja 2013.g., donijelo je slijedeću

ODLUKU
o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 6319/2 k.o. Grožnjan

1. Prihvaća se izuzimanje od javnog dobra dijela k.č. 6319/2 k.o. Grožnjan u Regancinima, u
površini utvrđenoj geodetskim elaboratom za potrebe legalizacije građevine sagrađene manjim
dijelom na gore navedenoj parceli.

2. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči, web
stranicama i u Službenim novinama Općine Grožnjan.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Sabina Sorčić Prodan

Klasa: 361-03/13-03/04
Urbroj: 2105/06-01-13-4
Grožnjan, 28. lipnja 2013.
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Na temelju članka 39. Statuta Općine Grožnjan („Službene novine općine Grožnjan“ br. 3/09 i
3/13), Općinsko vijeće Općine Grožnjan dana 27. lipnja 2013.g., donijelo je slijedeću

ODLUKU
o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 4229/3 k.o. Završje

1. Prihvaća se izuzimanje od javnog dobra dijela k.č. 4229/3 k.o. Završje u Završju, u površini
utvrđenoj geodetskim elaboratom za potrebe legalizacije građevine sagrađene manjim dijelom na
gore navedenoj parceli.

2. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči, web
stranicama i u Službenim novinama Općine Grožnjan.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Sabina Sorčić Prodan

Klasa: 361-03/13-03/04
Urbroj: 2105/06-01-13-3
Grožnjan, 28. lipnja 2013.
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"Službene novine Općine Grožnjan - Gazzetta ufficiale del Comune di Grisignana" – Službeno glasilo Općine
Grožnjan
Izdavač: Općina Grožnjan ; Uredništvo: 52429 Grožnjan, Umberta Gorjana 3,
Tel. (052) 776-131 i 776-349, fax. (052) 721-131; E-mail: opcina@groznjan-grisignana.hr
Web: www.groznjan-grisignana.hr
Odgovorni urednik: Valerija Dešković – Mirosav mag.oec.
Izlazi po potrebi - Pretplata za 2013. godinu iznosi 150,00 kn
Žiro-račun: 2402006-1813800002 kod Erste & Steiermaerkische dd Buje
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