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Na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01,
79/06 i 146/08), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (19/13. - pročišćeni
tekst), Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Grožnjan, članka
39. Statuta Općine Grožnjan, Općinsko vijeće Općine Grožnjan, na sjednici od dne 22. studenoga 2013.g.
donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na natječaj za zamjenu nekretnina u vlasništvu
Općine Grožnjan i Hrvatske glazbene mladeži od dne 10. travnja 2013.g., i Odluke o izmjeni Odluke o
odabiru najpovoljnije ponude pristigle na natječaj za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan i
Hrvatske glazbene mladeži od dne 10. travnja 2013.g, od dne 09.10.2013. godine (Odluka o zamjeni
nekretnina između Općine Grožnjan i Hrvatske glazbene mladeži)
(pročišćeni tekst)
Članak 1.
Općinsko vijeće prihvaća zamjenu nekretnina navedenih u tabelama, po slijedećim uvjetima:
I. Zgrade u vlasništvu općine Grožnjan, unutar mjesta Grožnjan, sve k.o. Grožnjan
Red. Katastarska
br.
čestica

Površina
zgrade
m2

Površina
zemljišta

1.
2.
3.

180 zgr.
272 zgr.
263 zgr.

130,37
196,06
36,34

60
79
40

148.000,00
230.000,00
46.000,00

4.
5.
6.

264 zgr.
265 zgr.
276/1 zgr., 276/2
zgr. i 276/3 zgr.
216 zgr.
214/2 zgr.
289 zgr. i 290 zgr.
214/1 zgr.
169 zgr.
196 zgr.
Ukupna vrijednost

40,28
82,42
190,08

32
65
62

46.200,00
94.000,00
197.000,00

18,64
57,10
193,06
33,33
137,41
61,92

22
19
148
25
47
40

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Procijenjena
vrijednost u Eur

20.000,00
60.000,00
219.000,00
38.000,00
177.200,00
93.000,00
1.368.400,00

Uložena
sredstva od
strane HGM u
Eur

385.816,00

Cijena za
zamjenu u Eur

982.584,00

II. Zgrade u vlasništvu Hrvatske glazbene mladeži, unutar mjesta GROŽNJAN, sve k.o. Grožnjan
Red.
br.

Katastarska čestica

Površina
zgrade m2

Površina
zemljišta m2

1.

183/1 zgr., 183/2 zgr., 184/2 zgr., 279/1
zgr., 279/2 zgr.,

967,09

588

Procijenjena
vrijednost
Bastie u Eur
997.500,00
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III. Razlika u vrijednosti nekretnina koje su predmet zamjene po ovoj Odluci iznosi 14.916,00 Eur-a
u korist Hrvatske glazbene mladeži.
Članak 2.
Općina Grožnjan i Hrvatska glazbena mladež vrše zamjenu nekretnina koje su isključivo u njihovom
vlasništvu.
Razliku u vrijednosti nekretnina koje su predmet zamjene, u kunskoj protuvrijednosti iznosa od
14.916,00 Eur-a, po srednjem tečaju Hrvatske narodne banka na dan plaćanja, Općina Grožnjan će platiti
Hrvatskoj glazbenoj mladeži putem prijeboja s potraživanjem koje Općina Grožnjan ima prema Hrvatskoj
glazbenoj mladeži s osnova zakupnog odnosa, što će se utvrditi Ugovorom o zamjeni nekretnina.
Nakon izvršenja prijeboja iz prethodnog stavka ovog članka, preostalo potraživanje Općine Grožnjan
prema Hrvatskoj glazbenoj mladeži, s osnova zakupnine i komunalne naknade sa dne 15.11.2013. godine,
iznosi 138.560,28 kn, koji iznos se Hrvatska glazbena mladež obvezuje podmiriti Općini Grožnjan u roku od
tri mjeseca od dana zaključenja Ugovora o zamjeni nekretnina. Radi osiguranja naplate iznosa od
138.560,28 kn, Hrvatska glazbena mladež i Općina Grožnjan će Ugovorom o zamjeni nekretnina osnovati
založno pravo u korist Općine Grožnjan na nekretnini označenoj kao k.č.br. 216 zgr. k.o. Grožnjan.
Članak 3.
Općina Grožnjan i Hrvatska glazbena mladež se obavezuju obostrano poštovati ugovorne obaveze
u vezi korištenja objekata od strane zakupnika do isteka ugovora o zakupu.
Sa datumom zaključenja Ugovora o zamjeni nekretnina, Općina Grožnjan preuzima prava i obveze
zakupodavca umjesto Hrvatske glazbene mladeži, u Ugovoru o zakupu poslovnog prostora od dne
01.01.2013. godine, zaključenim sa zakupnikom Anđelko Vučić, OIB: 35903357002, vl. Ugostiteljski obrt
“Angelo”, KONOBA “Bastia”, Grožnjan, 1. maja 1, a s istim datumom Hrvatska glazbena mladež preuzima
prava i obveze zakupodavca umjesto Općine Grožnjan, u Ugovorima o zakupu poslovnog prostora koji
terete nekretnine u vlasništvu Općine Grožnjan, a koje su predmet zamjene, i to kako slijedi: u Ugovoru o
zakupu poslovnog prostora klasa: 372-03/11-01/4 od dne 19.05.2011. godine, zaključenom na određeno
vrijeme od 5 (pet) godina, počev od dne 01.06.2011. godine, sa zakupnikom Alan Kraljević, OIB:
57112659167, vl. „ALQUADRO“ proizvodno uslužni obrt, Buje, Triban 1, zaključenom za dio k.č.br. 169 zgr.
k.o. Grožnjan u površini od 20 m2; u Ugovoru o zakupu poslovnog prostora klasa: 372-03/09-01/10 od
dne 10.08.2009. godine, zaključenom na određeno vrijeme od 5 (pet) godina, počev od dne 01.09.2009.
godine, sa zakupnikom Daša Gabelić, OIB: 99988697037, iz Grožnjana, Bankovci 117, zaključenom za dio
k.č.br. 169 zgr. k.o. Grožnjan u površini od 20 m2; i u Ugovoru o zakupu poslovnog prostora klasa: 37203/09-01/07 od dne 10.08.2009. godine, zaključenom na određeno vrijeme od 5 (pet) godina, počev od
dne 01.09.2009. godine, sa zakupnikom Edvard Kužina, OIB: 64882996968, iz Grožnjana, Vrtna ulica 1, i
Gordana Kužina, OIB: 95760625159, iz Grožnjana, Vrtna ulica 1, zaključenom za dio k.č.br. 289 zgr. i dio
k.č.br. 290 k.o. Grožnjan, u ukupnoj površini od 32 m2.
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Hrvatska glazbena mladež je dužna nadoknaditi uložena sredstva gosp. Anđelko Vučić, OIB: 35903357002,
vl. Ugostiteljski obrt “Angelo”, KONOBA “Bastia”, Grožnjan, 1. maja 1, u Bastiu, koji iznos je utvrđen
Sporazumom između Hrvatske glazbene mladeži i gosp. Anđelko Vučić, OIB: 35903357002, vl. Ugostiteljski
obrt “Angelo”, KONOBA “Bastia”, Grožnjan, 1. maja 1, te dokaz o tome predočiti Općini Grožnjan u roku
od dva mjeseca od dana zaključenja Ugovora o zamjeni nekretnina. Navedeni rok od dva mjeseca za
podmirenje obveze gosp. Anđelku Vučiću OIB: 35903357002, vl. Ugostiteljski obrt “Angelo”, KONOBA
“Bastia”, Grožnjan, 1. maja 1, je bitan sastojak Ugovora o zamjeni nekretnina, te ukoliko isti rok
bezuspješno protekne, Ugovor o zamjeni će se raskinuti temeljem samog zakona. U slučaju opisanog
raskida Ugovora o zamjeni nekretnina, svaka ugovorna stranka će vratiti drugoj stranci ono što je primila
temeljem Ugovora o zamjeni nekretnina, bez ikakavih uknjiženih ili neuknjiženih tereta.
Za slučaj postojanja bilo kakvih potraživanja trećih osoba u odnosu na nekretnine u vlasništvu Općine
Grožnjan koje su predmet zamjene po ovoj Odluci, te koje nekretnine Ugovorom o zamjeni trebaju
pripasti u vlasništvu Hrvatskoj glazbenoj mladeži, Općina Grožnjan ostaje u obvezi u odnosu na treće
osobe, a Hrvatskoj glazbenoj mladeži Općina Grožnjan je dužna nadoknaditi cjelokupnu štetu, koju bi
Hrvatska glazbena mladež pretrpjela od stane trećih osoba.
Članak 4.
Općina Grožnjan i Hrvatska glazbena mladež će sa danom zaključenja Ugovora o zamjeni nekretnina,
sporazumno raskinuti Ugovor o zakupu poslovnog prostora od dne 31.05.2004. godine, za nekretnine
koje su predmet zamjene po ovoj Odluci, a isti Ugovor i dalje vrijedi za nekretnine koje nisu predmet ovog
Ugovora o zamjeni.
Članak 5.
Općina Grožnjan se obavezuje da će za zgrade na k.č. br. 166/1 zgr., k.č. br. 167/2 zgr., k.č.br.
255/3 zgr., 1/2 dijela k.č. br. 60 zgr., k.č.br. 280 zgr. i k.č.br. 281 zgr. sve k.o. Grožnjan, dati Hrvatskoj
glazbenoj mladeži prvenstveno pravo na natječaju za zakup dok se ne realizira projekt Međunarodnog
kulturnog centra HGM na novoj lokaciji.
Članak 6.
Svaka od ugovornih strana se obavezuje platiti troškove provedbe i uknjižbe ugovora, kao i sve
zakonske obaveze.

Članak 7.
Općinsko vijeće ovlašćuje općinskog Načelnika da pod uvjetima iz ove Odluke potpiše Ugovor o
zamjeni nekretnina, i sve druge ugovore potrebne za realizaciju ove Odluke i Ugovora o zamjeni
nekretnina, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
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Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan i u
"Službenim novinama Općine Grožnjan".

KLASA: 947-03/13-01/4
Ur.br.: 2105/06-02-13-6
Grožnjan, 22. studenog 2013.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Sabina Sorčić Prodan
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Na temelju članka 3. stavka 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 144/12 i 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom ), članka 39. Statuta Općine
Grožnjan (Službene novine Općine Grožnjan broj 3/09, 3/13) te Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Grožnjan (Službene novine Općine Grožnjan broj 3/09 i 3/13), Općinsko vijeće Općina Grožnjan, na
06. sjednici 2013. godine, održanoj dana 14. studenog 2013.godine, donijelo je

ODLUKU
o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Grožnjan

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti na području Općine Grožnjan, koje uključuju i
djelatnosti od lokalnog značenja koje se pod uvjetima iz članka 1.stavka 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu smatraju komunalnim djelatnostima.
Uvjeti i način njihova obavljanja, pripremne radnje i postupak davanja koncesije sukladno
odredbama Zakona o koncesijama, uvjeti mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za
povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora te druga pitanja koja će se urediti
posebnim odlukama.
II. KOMUNALNE DJELATNOSTI
Članak 2.
Na području Općine Grožnjan, sukladno čl. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, obavljaju se
slijedeće komunalne djelatnosti:
1. prijevoz putnika u javnom prometu,
2. održavanje čistoće,
3. odlaganje komunalnog otpada,
4. održavanje javnih površina,
5. tržnice na malo,
6. održavanje groblja i prijevoz pokojnika
7. obavljanje dimnjačarskih poslova,
8. javna rasvjeta.
Članak 3.
Osim komunalnih djelatnosti iz članka 1.ove Odluke, koje su definirane citiranim Zakonom,
komunalnim djelatnostima za područje Općine Grožnjan smatraju se slijedeće komunalne djelatnosti:
1. održavanje javnih česmi i slično (održavanje u stanju funkcionalnosti),
2. poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (poslovi redovitog provođenja mjera tamanjenja
glodavaca - deratizacije, uništavanja insekata - dezinsekcije i uništavanja zaraznih klica dezinfekcije, prema posebnim propisima, na svim javnim površinama i objektima),
3. veterinarsko-higijeničarska služba (hvatanje i skupljanje pasa i mačaka lutalica, njihovo uklanjanje
u smislu odredbi posebnog zakona i propisa Općine Grožnjan, uklanjanje uginulih životinja (lešina)
na čitavom području Općine Grožnjan),
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4. blagdanska dekoracija Općine i naselja na području Općine Grožnjan s isticanjem zastava
(ukrašavanje ulica i trgova odgovarajućim nakitom, koje osigurava mjesna uprava povodom
državnih blagdana ili drugih manifestacija),
5. iluminacija (osvjetljavanje sjedišta Općine Grožnjan i naselja na njenom području ukrasnom
dekorativnom javnom rasvjetom),
6. organiziranje i reguliranje prometa u mirovanju (poslovi održavanja vodoravne i okomite
signalizacije na javnim parkiralištima, čišćenje parkirališnih površina, naplata naknade za
parkiranje, te uklanjanje nepropisno i nepravilno parkiranih vozila s javnih površina),
7. održavanje spomenika i spomen-obilježja (poslovi redovitog održavanja spomenika i spomen
obilježja postavljenih na javno-prometnim površinama na području Općine Grožnjan, čišćenje,
uklanjanje korozije, neprimjerenih natpisa i sl.),
8. uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, osiguranje radova održavanja i sprječavanja
nezakonitog djelovanja na javnim površinama Općine Grožnjan,
9. javno oglašavanje, te održavanje i dopuna postojećih i izrada i ugradnja novih izložaka (panoa),
10. uređenje i održavanje okoliša javnih zgrada,
11. održavanje javnih sportskih terena,
12. održavanje i uređenje javne hidrantne mreže na području Općine Grožnjan,
13. označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada,
14. zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta,
15. čišćenje i održavanje slivnika i drugih objekata oborinske kanalizacije,
16. saniranje i zatvaranje ilegalnih odlagališta,
17. nabava materijala i opreme za male komunalne poslove po mjesnim odborima,
18. održavanje bike staza,
19. održavanje okoliša lokaliteta arheoloških i prirodnih znamenitosti,
20. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
21. održavanje nerazvrstanih cesta,
22. prikupljanje, odvoz i odlaganje krupnog otpada s javnih površina.
III. NAČINI OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 4.
Na području Općine Grožnjan, komunalne djelatnosti iz čl. 2. i 3. ove Odluke, povjeravaju se na
obavljanje:
- trgovačkom društvu u djelomičnom vlasništvu Općine Grožnjan,
- vlastitom pogonu Općine Grožnjan,
- ovlaštenim pravnim ili fizičkim osobama na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova,
te
- ovlaštenim pravnim ili fizičkim osobama na temelju Ugovora o koncesiji.
Trgovačka društva u djelomičnom vlasništvu Općine Grožnjan dužna su trajno i kvalitetno pružati
usluge odnosno obavljati poslove komunalnih djelatnosti koje su im povjerene, te u tu svrhu moraju
održavati u stanju funkcionalne sposobnosti objekte i uređaje koje omogućavaju obavljenje djelatnosti.
O prekidu pružanja usluga do kojeg dođe uslijed više sile ili drugih razloga koje trgovačko društvo iz
prethodnog stavka ovog članka nije moglo spriječiti izvršavanjem dužnosti iz prethodnog stavka, isto
trgovačko društvo dužno je odmah obavijestiti Općinskog načelnika te poduzeti neophodne mjere za
otklanjanje uzroka prekida ili na drugi način osigurati pružanje usluga odnosno obavljanje djelatnosti.
Komunalne djelatnosti ili dijelovi tih djelatnosti, kada je to određeno ovom Odlukom ili drugim aktima
Općinskog vijeća Općine Grožnjan mogu se obavljati na više načina, kao i od strane više ovlaštenika
obavljanja tih djelatnosti.
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IV. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI PUTEM TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U DJELOMIČNOM
VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN
Članak 5.
Trgovačkom društvu 6. maj d.o.o. za komunalne usluge iz Umaga, Tribje 2 (u daljnjem tekstu
komunalno društvo), povjeravaju se na obavljanje komunalne djelatnosti iz čl. 2. i čl. 3. ove Odluke i to :
1. skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog (kućnog) otpada,
2. obavljanje pogrebnih poslova (preuzimanje, opremanje i prijevoz umrle osobe do mjesta ukopa),
3. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda (odvodnja i pročišćavanje otpadnih fekalnih i atmosferskih
voda - čišćenje i održavanje slivnika i drugih objekata oborinske kanalizacije, te crpljenje odvoz i
zbrinjavanje fekalija iz septičkih i sabirnih jama).
Trgovačko društvo iz prethodnog stavka ovog članka ove Odluke , obavlja komunalne djelatnosti iz
prethodnog stavka ovog članka na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, Društvenog ugovora,
drugih zakonskih odredbi i Odluka Općine Grožnjan.
Članak 6.
Ovom Odlukom povjerava se pravo trgovačkom društvu koje obavlja djelatnosti iz čl. 5. ove
Odluke, da općim aktima uređuje određene odnose, rješava o pojedinim upravnim stvarima, obvezama i
odgovornostima drugih fizičkih i pravnih osoba, te obavljaju druge javne ovlasti.
V. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI PUTEM VLASTITOG POGONA OPĆINE GROŽNJAN
Članak 7.
Vlastitom pogonu Općine Grožnjan povjeravaju se na obavljanje komunalne djelatnosti iz čl. 2. i
čl. 3. ove Odluke i to:
1. održavanje čistoće,
2. održavanje javnih površina,
3. održavanje groblja,
4. tržnice na malo,
5. održavanje javnih česmi i slično,
6. blagdanska dekoracija sjedišta Općine i naselja na području Općine Grožnjan s isticanjem zastava,
7. organiziranje i reguliranje prometa u mirovanju,
8. održavanje spomenika i spomen obilježja,
9. uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, osiguranje radova održavanja i sprječavanja
nezakonitog djelovanja na javnim površinama,
10. javno oglašavanje, te održavanje i dopuna postojećih i izrada i ugradnja novih izložaka (panoa),
11. uređenje i održavanje okoliša javnih zgrada,
12. održavanje javnih sportskih terena,
13. označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada,
14. saniranje i zatvaranje ilegalnih odlagališta,
15. nabava materijala i opreme za male komunalne poslove po mjesnim odborima,
16. održavanje bike staza,
17. održavanje okoliša lokaliteta arheoloških i prirodnih znamenitosti,
18. prikupljanje, odvoz i odlaganje krupnog otpada s javnih površina.
Vlastiti pogon Općine Grožnjan obavlja komunalne djelatnosti nabrojene u prethodnom stavku ovog
članka, na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, drugih zakonskih odredbi i Odluka Općine
Grožnjan.
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VI. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI PUTEM UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH
POSLOVA
Članak 8.
Komunalne djelatnosti koje se financiraju isključivo iz proračuna Općine Grožnjan, mogu se
povjeriti ovlaštenoj fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora.
Komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovog članka jesu:
1. održavanje javne rasvjete,
2. iluminacija,
3. dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija,
4. veterinarsko-higijeničarske usluge,
5. održavanje nerazvrstanih cesta;
5. zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta (zimska služba)
Ugovor iz st. 1. ovog članka može se sklopiti najdulje na vrijeme od četiri godine.
VII. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI PUTEM UGOVORA O KONCESIJI
Članak 9.
Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju Ugovora o koncesiji jesu:
1. obavljanje dimnjačarskih poslova,
2. prijevoz putnika u javnom prometu i
3. prijevoz pokojnika
Ugovor iz st. 1. ovog članka može se sklopiti najdulje na vrijeme od minimalno 1 do maksimalno 10
godina.
Postupak za obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka provodi se sukladno Zakonu o
koncesijama i drugim pripadajućim propisima.
VIII. NAČINI I UVJETI OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI PUTEM UGOVORA O
POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA
Članak 10.
Komunalne djelatnosti koje se povjeravaju ugovorom iz čl. 8. ove Odluke, a čija procijenjena
vrijednost nabave ne prelazi vrijednost od 20.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost u jednoj
proračunskoj godini, može se povjeriti ugovorom fizičkoj ili pravnoj osobi registriranoj za njihovo
obavljanje bez provedbe postupka prikupljanja ponuda ili natječaja.
Postupak odabira ovlaštene pravne ili fizičke osobe, kojoj će biti povjereno obavljanje komunalnih
djelatnosti na temelju ugovora iz čl. 8. ove Odluke, čija je procijenjena vrijednost nabave prelazi iznos od
20.000,00 kuna, ali ne iznos od 70.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost u jednoj proračunskoj
godini, provodi se prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem, u sukladu sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu te ovom Odlukom.
Postupak odabira ovlaštene pravne ili fizičke osobe, kojoj će biti povjereno obavljanje komunalnih
djelatnosti na temelju ugovora iz čl. 8. ove Odluke, čija je procijenjena vrijednost nabave je jednaka ili
veća od 70.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost u jednoj proračunskoj godini, provodi se javnim
natječajem, u sukladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu te ovom Odlukom.
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Članak 11.
Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnim natječajem donosi Općinski načelnik Općine
Grožnjan, a mora sadržavati sve elemente iz čl. 12. ove Odluke.
Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje ima predsjednika i najmanje 2 člana, a
imenuje ga Općinski načelnik.
Prikupljanja ponuda u slučaju iz st. 2. članka 10. ove Odluke, provodi nadležni odjel u slučajevima
kada vrijednost poslova određene komunalne djelatnosti u jednom proračunskom razdoblju ne prelazi
vrijednost od 70.000,00 kuna bez PDV-a, pozivom na dostavu ponude najmanje trojici ponuditelja.
Opseg obavljanja poslova određene komunalne djelatnosti određuje se na temelju Programa
održavanja komunalne infrastrukture Općine Grožnjan.
U slučaju povećanja ili smanjenja opsega obavljanja komunalne djelatnosti u tijeku roka na koji je
zaključen ugovor, sporazumno će se zaljučiti aneks ugovora.

Članak 12.
Javni natječaj iz čl. 11. ove Odluke mora sadržavati:
djelatnost za koju se povjerava obavljanje komunalnih poslova,
vrijeme za koje se povjerava obavljanje komunalnih poslova,
vrstu i opseg poslova,
način i rokove plaćanja,
jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,
način, mjesto i rok za podnošenje ponude,
rok važenja ponude,
isprave koje su potrebne kao prilog ponudi, a radi dokazivanja tražene pravne i poslovne,
financijske, gospodarske te stručne i tehničke sposobnosti,
9. kriterij za odabir najpovoljnije ponude,
10. mjesto i vrijeme održavanja sjednice povjerenstva za provedbu natječaja odnosno otvaranja
ponuda,
11. odredbu da nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati,
12. odredbu da Općinsko vijeće Općine Grožnjan izabire najpovoljniju ponudu;
13. ostali sadržaj propisan posebnim propisima.
Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na oglasnim pločama i na web stranici Općine
Grožnjan, a obavijest o natječaju objavljuje se u dnevnom tisku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Članak 13.
Povjerenstvo iz članka 11. ove Odluke provest će otvaranje pristiglih ponuda na sjednici koja se
mora održati u mjestu i u vrijeme koje je određeno u natječaju. Ukoliko iz objektivnih razloga to ne bude
moguće, povjerenstvo je dužno to učiniti u daljnjem roku od 5 dana, o čemu treba, ukoliko je to moguće,
pravodobno obavijestiti sve ponuditelje, odnosno njihove opunomoćenike koji su nazočili neodržanom
otvaranju ponuda.
Radu povjerenstva, tj. otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni
opunomoćenici.
Ponuda koja ne sadrži isprave navedene u raspisu javnog natječaja, odnosno koja sadrži isprave
koje nisu u izvorniku ili ovjerenom presliku, smatrat će se nepotpunom, i kao takva neće se uzeti u
razmatranje.
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O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda na natječaj, kao i o vrednovanju svake
(pravovaljane) ponude sukladno članku 19. ove Odluke, vodi se zapisnik koji potpisuju nazočni članovi
povjerenstva.
Na osnovi pristiglih (pravovaljanih) ponuda, povjerenstvo podnosi izvješće o svom radu s
prijedlogom za odabir (najpovoljnije) ponude Općinskom izvršnom tijelu.
Općinski načelnik utvrđuje prijedlog za odabir ponude (ponuditelja) koji se dostavlja Općinskom
vijeću, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama koje su uz njih priložene, radi donošenja odluke o
izboru ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova temeljem ugovora.
Općinsko vijeće može donijeti odluku da se ne izabere ni jedna ponuda pristigla na natječaj.

Članak 14.
Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora 8.
ove Odluke donosi Općinsko vijeće Općine Grožnjan.
Odluka o povjeravanju komunalnih poslova obvezno sadrži:
1. određenje djelatnosti za koju se ugovor sklapa,
2. način, uvjete i rok trajanja djelatnosti,
3. ovlaštenja davatelja koncesije,
4. prava i obveze izvršitelja,
5. visinu naknade za obavljanje poslova,
6. način i rok plaćanja naknade
7. jamstvo izvršitelja o ispunjenu ugovora
8. te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti kako ih uređuje Zakon.
Protiv Odluke iz prethodnog stavka žalba nije dopuštena.
Članak 15.
Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova s odabranim podnositeljem ponude sklapa
Općinski načelnik na temelju odluke iz članka 14. ove Odluke, u roku od 15 dana od dana stupanja na
snagu .
Ugovor iz prethodnog stavka može se sklopiti najdulje na vrijeme od četiri godine.
Ugovor iz st. 1 ovog članka obvezno sadrži:
1. djelatnost za koju se sklapa,
2. vrijeme na koje se ugovor sklapa,
3. vrstu i opseg poslova,
4. način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja, te
5. jamstvo izvršitelja o ispunjavanju ugovora.

Članak 16.
Isporučitelj komunalnih usluga dužan je pri svakoj promjeni cijene, odnosno tarife svojih usluga
pribaviti prethodnu suglasnost Općinskog načelnika Općine Grožnjan.
Prijava cjenika obvezatno sadrži:
1. vrstu komunalne usluge te način obračuna i plaćanja usluge,
2. strukturu postojeće cijene komunalne usluge,
3. predloženu novu cijenu i njezinu strukturu,
4. postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu,
5. razloge promjene cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom,
6. datum primjene nove cijene.
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IX. PRIJELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Stupanjem na snagu prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju pisanog ugovora od 19. veljače 2002.g. („Službene novine Općine Grožnjan“, br. 1/2002 ).
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Općine
Grožnjan«, a objavite će se i na Oglasnoj ploči i web stranicama Općine Grožnjan.

KLASA: 363-01/13-2/02
URBROJ:2105/06-03/02-13-3
Grožnjan, 14. studenog 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN
Predsjednik
Sabina Sorčić Prodan
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Na temelju članka 57. Statuta Općine Grožnjan („Službene novine Općine Grožnjan“ br. 3/09 i 03/13), a u
vezi s člankom 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11,
84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12 i 82/13, Općinsko vijeće Općine Grožnjan na svojoj 6. sjednici
održanoj dana 14. Studeni 2013.g., donijelo je

ZAKLJUČAK
o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Grožnjan

Predlaže se Županijskoj skupštini Istarske županije da za mrtvozornika za područje Općine
Grožnjan imenuje Vitomira Jadrejčić, dr.med.

KLASA: 550-01/13-01/06
URBROJ: 2105/06-01-13-2

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN
PREDSJEDNICA
Sabina Sorčić Prodan
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11 i 144/12), i članka 39.
Statuta Općine Grožnjan - Grisignana (Službene novine Općine Grožnjan - Grisignana broj 3/09 i 3/13)
Općinsko vijeće Općine Grožnjan - Grisignana na sjednici održanoj dana 14. studenog 2013. godine donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Deklaracije o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre

1. Općinsko vijeće Općine Grožnjan prihvaća Deklaraciju o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre
usvojenu od strane Istarske županije 29. Listopada 2013. Godine, Klasa:010-01/13-01/01,
Urbroj:2163/1 -01/4-13-3.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Općine Grožnjan Grisignana”.

Klasa: 003-05/13-01/6
Urbroj: 2105/06-01-13-2
Grožnjan - Grisignana, 14. studenog 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN - GRISIGNANA
PREDSJEDNIK
Sabina Sorčić Prodan
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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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